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ความส�าเร็จในการหาเพศ
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเล

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ร่วมกับศนูย์วจิยัทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั
ตอนบน	 กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ประสบความส�าเร็จ 
ในการวิจัย	 เพื่อตรวจหาเพศของ	 พะยูน	 วาฬ	 และโลมา	 
จากเทคนิคทางอณชูีววิทยา	ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากส�าหรับ 
การเก็บข้อมูลเลี้ยงลูกด้วยนมในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

ที่อาศัยในทะเลทั้งพะยูน	 โลมา	 และวาฬ	ปัจจุบันประชากร
ได้ลดลงไปอย่างมาก	 จนใกล้สูญพันธ์ุ	 ท�าให้ถูกคุ้มครอง 
ด้วยกฎหมายจ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ
การประมง	 พ.ศ.2490	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 
พ.ศ.2490	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า	 
พ.ศ.2535	 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่า	 และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์	 ปัจจุบัน  (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

พบการเกยตื้นตายหรือซากที่ลอยในทะเล	 โดยส่วนหน่ึง 
จะไม่สามารถระบุเพศได้เนื่องจากมีการเน่าไปมาก	จึงเป็น
ที่มาของการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการระบุเพศของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเหล่านี้

	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
และ	นายอาเบล	 เติ้ง	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	หัวเว่ยเทคโนโลยี	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย	 “5G Powered 
Smart University Enabled with Cloud and AI” เมื่อวันที่	 22	 มีนาคม	 2564		 
ณ	ส�านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ยกระดบั
และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการใช้เทคโนโลยี	 5G	 ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย	 
เพือ่ให้มีห้องเรยีนอจัฉรยิะและโซลช่ัูนเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้ดียิง่ขึน้	นอกเหนอืไปจาก 
การมคีวามร่วมมอืด้านวจิยัทีก่ว้างข้ึนแล้ว	ยงัให้บรกิารเทคโนโลยใีหม่ๆ	เช่น	Big	Data	และบรกิาร	Cloud	 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมต่อกับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 	 เช่น	 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	แพทยศาสตร์	เกษตรศาสตร์	ศนูย์บริหารและการจดัการเมืองอจัฉริยะ	
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของคณะแพทยศาสตร์	จะกลายเป็นโรงพยาบาลอจัฉริยะ	โดยได้รบัประโยชน์จากนวตักรรมดจิทิลั 
ล่าสุดและบริการขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี	5G	และเทคโนโลยีด้านอื่น	ๆ		

มช. จับมือ หัวเว่ย ประกาศเป็น
มหาวทิยาลยัอจัฉรยิะ  5G แห่งแรกในอาเซยีน 

 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน 
เคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย	ประจ�าปี	2563	หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	 ส�าหรับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ	 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก	 
นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ร่วมพธิฯี	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2564
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		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยสถาบนันโยบายสาธารณะ	และกองแผนงาน	
ส�านกังานมหาวทิยาลยั	ได้จดักจิกรรม	Workshop	ภาพอนาคตของมหาวิทยาลยั
ด้วยการท�า	Foresight	ครั้งที่	4	ณ	ห้อง	The	Brick	X	ชั้น	1	อาคารอุทยาน
วทิยาศาสตร์ภาคเหนอื	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยมศีาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์
พงษ์รกัษ์	ศรีบณัฑิตมงคล	รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และประธาน 
คณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งกิจกรรมนี้
เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการจัดท�าแผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	
ระยะที	่13	(พ.ศ.	2566-2570)	ภายในกจิกรรมให้คณะท�างานได้ร่วมกนักวาด
และจับสัญญาณประเด็นภาพอนาคตที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยใน	 5-10	 ปี	
และเพือ่ให้ได้ฉากทศัน์ในการจดัท�าแผนพัฒนาการศกึษาฯ	ระยะที	่13	ต่อไป	 
เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว ความส�าเรจ็ในการหาเพศฯ            (ต่อจากหน้า 1)

มช. จับมอื หวัเว่ยฯ       (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
พร้อมด้วย	นายเจรญิฤทธิ	์สงวนสตัย์	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	นายกเหล่ากาชาด 
จงัหวดัเชยีงใหม่	ผู้ว่าราชการจงัหวดัล�าพนู	นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัล�าพนู	รอง
ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ให้เกยีรตร่ิวมท�า 
หนงัสอืเดนิทางบคุคลทัว่ไป	อายกุารใช้งาน	10	ปี	รอบปฐมฤกษ์	ณ	ส�านกังาน
หนังสอืเดนิทางชัว่คราว	เชยีงใหม่	อาคารรวงผึง้	2	ศนูย์ประชมุและแสดงสินค้า 
นานาชาติ	เฉลมิประเกยีรต	ิ7	รอบพระชนมพรรษา	ต�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	 
จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2564

 	รองศาสตราจารย์	ดร.ชรนิทร์	เตชะพันธุ	์รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลกัสูตรผู้ดแูลผูสู้งอายสุ�าหรบัมัคคุเทศก์ทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่	(COVID-19)	รุน่ที	่1	 
ณ	ห้องประชุมชั้น	 5	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยหน่วยงานผูส้นบัสนนุโครงการ	
และเครอืข่ายพนัธมติร	ได้แก่	ผูช่้วยศาสตราจารย์	สรุพงษ์	เลศิทศันย์ี	ทีป่รกึษา
อาวโุสโครงการเมดโิคโพลสิเชยีงใหม่	ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์	 
(องค์การมหาชน)	นายมานพ	แซ่เจยี	นายกสมาคมมคัคเุทศก์เชยีงใหม่	นายพลัลภ	แซ่จวิ	 
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชยีงใหม่	สมาคมสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว 
จงัหวดัเชยีงใหม่	และหอการค้าจงัหวัดเชยีงใหม่	จดัขึน้ระหว่างวนัที	่22	มีนาคม	 
–	2	เมษายน	2564	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	เม่ือท่ี	20	มนีาคม		
2564

  รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยูส่ขุ	รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ	ประจ�าภาคการศึกษา	ที่	2	 
ปีการศกึษา	2563	ให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จ�านวน	4	ทนุ	มลูค่าทนุละ	 
15,000.-	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,000		บาท	 
(หกหมื่นบาทถ้วน)	และทุนการศึกษาเอสโซ่	สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	200	ปี	
ประจ�าปีการศกึษา	2563	จ�านวน	1	ทนุ	มลูค่าทนุละ	20,000	บาท	ณ	ห้องประชมุ 
กองพัฒนานักศึกษา	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564

      รองศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	 
ดร.กรกฎ		งานวงศ์พาณชิย์		คณะสัตวแพทยศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หัวหน้าคณะผู้วิจัย 
ได้ให้ข้อมลูว่า	การใช้เทคนิคทางอณชีูววิทยา 

มาระบุเพศมีการศึกษาและท�ากันอย่างแพร่หลายในสัตว์
หลายชนดิรวมถงึในมนษุย์	แต่ส�าหรบัสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่
อยูใ่นทะเลนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นงานวจิยัท่ีท�าในสตัว์แต่ละชนดิ	 
โดยในการศึกษานี้เราได้พัฒนาโดยประยุกต์จากงานวิจัยที ่
ตพีมิพ์โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้สามารถตรวจได้ในหลากหลาย 
สายพันธ์	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ที่จ�าเพาะเพียงสัตว์
สายพนัธุใ์ดสายพนัธ์ุหน่ึง	พดูง่าย	ๆ 	ว่าใช้ไพรเมอร์เพยีงสองคู	่ 
คู่แรกใช้ส�าหรับส�าหรับโครโมโซม	X	 และอีกคู่หน่ึงส�าหรับ 
โครโมโซม	Y	กส็ามารถตรวจสอบได้ในหลากหลายชนดิ	โดยที ่
ผ่านมาสามารถช่วยระบุเพศให้กับตัวอย่างของ	 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน	
จังหวัดภูเก็ต	จ�านวนทั้งสิ้น	48	ตัวอย่าง	แบ่งเป็น	พะยูน	3	
ตัวอย่าง	วาฬและโลมา	45	ตัวอย่าง	

ภาพผลของการตรวจยนี	SRY	และ	ZFX	โดยยนี	SRY	gene	จะพบใน 

เพศผูเ้ท่านัน้	ส่วนยีน		ZFX	จะพบได้ทัง้สองเพศ	ในรปูตวัอย่างหมายเลข		 

1-3	ตรวจพบทั้งยีน	SRY	และ	ZFX	แสดงว่าเป็นตัวอย่างเพศผู้

  ดร.	ก้องเกยีรต	ิ		กติตวิฒันาวงศ์			ผูอ้�านวยการ	 
ศนูย์วิจยัทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเล
อันดามันตอนบน	 	 ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	 
เมื่อมีการพบตัวอย่างสัตว์ทะเลเกยตื่นตาย	 
ข้อมูลที่ทางหน่วยงานจะต้องเก็บไว  ้

ประกอบด้วย	 ต�าแหน่งท่ีพบชนิดและสายพันธุ์	 เพศ	 และ 
ขนาดล�าตัว	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยา 
ทีส่�าคญั		ปัญหาหนึง่ทีเ่รามักพบคือ	ซากทีพ่บมกีารเน่าสลาย 
หรือไม่สมบรูณ์	ท�าให้ไม่สามารถระบเุพศได้	แต่ตอนนีเ้มือ่เรา 
สามารถพฒันาเทคนคินีไ้ด้	ท�าให้เราได้ข้อมลูพืน้ฐานทีค่่อนข้าง 
ครบถ้วน	ซึง่มปีระโยชน์ต่อการน�าไปใช้วิเคราะห์ด้านอ่ืน	ๆ 	ซึง่ตอนน้ี 
เราสามารถช่วยกันพัฒนาเทคนิคนี้ได้แล้ว	 โดยต่อไปหากมี 
การพบลีย้งลกูด้วยนมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นพะยนู	วาฬหรอืโลมา 
ที่ไม่สามารถระบุเพศได้	ก็สามารถส่งมาให้ตรวจสอบได้

	 บนัทกึข้อตกลงฉบบัน้ี	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มเีป้าหมาย
ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัดจิิทัลชัน้น�าในภมูภิาคอาเซยีนและเป็นผูน้�า
ด้านการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีเ่พิม่พนูเทคโนโลยแีละการพฒันา 
ทกัษะซึง่นอกเหนอืจากข้อได้เปรยีบทางวชิาการแล้วยงัเป็น 
แบบอย่างส�าหรบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ทีจ่ะรบัทราบถึงประโยชน์
ของโซลูชันที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ	ซึ่งสามารถน�าไป
ปรับใช้ได้กับธุรกิจเฉพาะของตน

ก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอัจฉรยิะ	5G	แห่งแรกในอาเซยีน	 
CMU	:	Moving	Forward	to	“5G	Campus	:	First	in	ASEAN”	 
(The	First	5G	campus	 in	ASEAN)	ยกระดับมาตรฐาน 
การศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น”	 ในส่วนของศาสตราจารย์	 
ดร.	นายแพทย์พงษ์รกัษ์	ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบด	ีได้กล่าวว่า	 
“มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และหวัเว่ยประสบความส�าเรจ็ในการเป็น 
พนัธมิตรทางวิชาการเป็นอย่างดี	และผมม่ันใจว่าความร่วมมือ 
ในวันนี้จะก่อให้เกิดความส�าเร็จในการน�าเทคโนโลยี	5G	มา
ประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่ด้านการศึกษา	แต่รวมทั้งการพัฒนา 
ในด้านอืน่ๆ	ต่อไป	เพราะนโยบายของเราคอืการเป็นมหาวทิยาลัย 
ดิจิทัล	 โดยเราจะสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ	เพื่อการเป็น	‘มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มุ่งมั่น 
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน’”
	 ด้านนายอาเบล	เติง้		ประธานกรรมการบรหิาร	หวัเว่ย	 
ได้กล่าวสัน้ๆ	ถงึความร่วมมอืในวนันีว่้า	“รูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้ 
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง	 หัวเว่ย 
มคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันางานร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ซึง่มจี�านวนนักศกึษากว่า	35,000	คน	โดยการน�าเทคโนโลย	ี5G	มาใช้	 
จะก่อให้เกดิประโยชน์ในระยะยาวไม่เพยีงแต่นกัศกึษา	อาจารย์	และ 
บุคลากรเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงสังคม	ท้องถิ่น	 และประเทศ
โดยรวม”

	 ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้	มหาวิทยาลัย
ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม	วฒันชัย	องคมนตร	ีและนายกสภามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย	นายพิริยะ		เข็มพล	 
อดตีเอกอคัรราชทตูไทย	ณ	กรุงปักกิง่	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษา 
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และรองศาสตราจารย์ประเสรฐิ	
ศีลพิพัฒน์		กรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิร่วมให้เกยีรตเิป็นสกัขพียาน 
ในพิธีลงนามด้วย	
 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์เกษม	วฒันชยั  
นายกสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้เน้นย�า้ถงึความส�าคญัของ 
การเป็นพนัธมติรระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่กบัหวัเว่ย	ว่า	 
“มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ส�าหรบัการพฒันาในยคุดจิทิลั	เทคโนโลย	ี5G	 
นบัว่าเป็นกญุแจส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงในทกุๆ	อตุสาหกรรม	
เพือ่รองรับการก้าวเข้าสู่การเปล่ียนผ่านเชิงดิจทิลัในทุกๆ	ด้าน	
อาท	ิSmart	Agriculture,	Smart	Hospital,	Smart	City,	Smart	 
Port,	Smart	Campus,	Smart	Store	และ	Smart	Entertainment 
เพ่ือสร้างการเตบิโตทัง้ต่อเศรษฐกจิและสังคมของไทย		ตลอดจน 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย	ี5G	เพือ่การศกึษาและน�าไปสู	่ 
Digital	 Transformation	 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นน�า	
และยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศได้”
 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า	“ความร่วมมอื 
ของ	มช.	กบั	หวัเว่ย	ในครัง้นี	้นบัเป็นก้าวส�าคญัของมหาวทิยาลัย	 
ทีจ่ะน�าความทนัสมัยของเทคโนโลยี	5G	มาขบัเคล่ือนพฒันา 
การศึกษา	 พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการวิจัย 
ทีร่องรบัการเตบิโตของโลกยคุดจิทิลั	และน�ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้ลงนามในบนัทกึความร่วมมอื 
กับหัวเว่ยครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2563	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน	ICT	ผ่านโครงการ	
Huawei	ICT	Academy	ซ่ึงเปิดสอนหลกัสตูรภาคปฏบิตัแิละ
การฝึกอบรมภาคปฏบิตัสิ�าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับอาชีพที่ประสบความส�าเร็จ
ในยุคดิจิทัลต่อไป
	 ด้านนายพิริยะ	 เข็มพล	 อดีตเอกอัครราชทูต	 
ณ	กรุงปักกิง่	และทีป่รกึษาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ได้กล่าวแสดงความยินดีกบัหัวเว่ย	และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	
ด้วยว่า	“ความร่วมมอืครัง้นีจ้ะยกระดบัขดีความสามารถของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	5G		ที่น�า 
เทคโนโลยี	 คลาวด์และ	 AI	 มาช่วยจัดการเรียน	 การสอน
และการด�าเนินการวิจัย	 ผมม่ันใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายประเทศไทย	4.0	ได้	
	 ในขณะที	่รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ	ศลีพพิฒัน์	
กรรมการ	กสทช.	กไ็ด้ร่วมแสดงความยนิดด้ีวยการมอบช่อดอกไม้ 
แสดงความยินดีในโอกาสที่	มช.	และ	หัวเว่ย	ได้ลงนามใน
บันทึกความร่วมมือร่วมกันในวันนี้ด้วย
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  อาจารย์	ดร.	พงศกร	ศภุกจิไพศาล	ช่วยงานคณบดด้ีานวเิทศสมัพนัธ์และ
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Emeritus Professor Stephen F. Witt	จาก	School	of	Hospitality	and	 
Tourism	Management,	University	of	Surrey	ประเทศองักฤษ	เข้าเยีย่มชมดงูาน 
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การเคลือ่นย้ายผูป้ระสบภยั	จากนัน้ภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนไีฟ 
และวธีิการอพยพหนไีฟ	โดยได้รบัเกียรตจิากเทศบาลนครเชยีงใหม่	มาเป็นวทิยากร 
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	 อาจารย์วชิรา	 บุตรวัยวุฒิ	ประธานชมรม
นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์	มช.	กรุงเทพฯ	พร้อม 
คณะท�างาน	จดัการประชุมและพบปะสงัสรรค์	ครัง้ที	่1	
ประจ�าปี	2564	ของชมรมนกัศกึษาเก่าคณะมนษุยศาสตร์	
มช.	กรงุเทพ	เมือ่วนัที	่14	มนีาคม	2564	ทีผ่่านมา	หลงัจาก 
มีการเล่ือนการประชุมจากก�าหนดการเดิม	 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	 
(COVID	19)	ถงึแม้ว่าการจดักิจกรรมต่างๆ	ของชมรมฯ	
ในช่วงทีผ่่านมาจะไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างเตม็ที่		 
แต่ทางชมรมก็ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เสมอมา

	 คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่	สาขาบรกิารสงัคม	ปี	2563	และนกัศกึษาเก่า 
มนุษยศาสตร์ดีเด่น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี	 2563		 
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ระวี	 จันทร์ส่อง  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กล่าวต้อนรับและมอบ 
โล่ประกาศเกยีรตคิณุ	และนางสมุาล	ีกนัจนิะ	นายกสมาคม 
นักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
มอบช่อดอกไม้พร้อมกล่าวแสดงความยนิด	ีพร้อมด้วย 
นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์และบุคลากร 
คณะร่วมแสดงความยินดี	เมือ่วันที	่19	มนีาคม	2564

		 ส�านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	แนะน�าบรกิารดีๆ	 

จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ฟรพีืน้ทีเ่ก็บ

ข้อมลูออนไลน์จาก	Microsoft		ส�าหรบั 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่	สามารถใช้	Cloud	storage	 

ความจ�า	1	TB	ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

	 นอกจากนี้ยังมีบริการอ่ืนๆ		 

อกีมากมาย	ส�าหรับนกัศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 บนเว็ป	 

www.office.com	 	 เพียง	 Log	 In	 

ด้วย	CMU	IT	Account

	 ติดตามได้ท่ี	 FB	 :	 Information	Technology	Service	Center,	Chiang	Mai	 

University

	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี	 ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	โทร.		053-943800	กด	1



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
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

เวลา 08.30 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิง
ปฏบิตักิาร สล่าสร้างสถาปัตยกรรม "เรอืน" ล้านนา ในวนัอาทติย์ที่  
4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบรรยาย "เรือนไม้: 
ภมูปัิญญาเชงิช่างไม้" และอบรมเชงิปฏบิตักิาร "ภมูปัิญญาเชงิช่างไม้ใน 
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" โดย อาจารย์จุลพร นันทพาณิช 
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จ�ากัด

4 เมษายน 2564 วันอาทิตย์

Hash Code 2021
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เวลา 08.30 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรม "วัด" ล้านนา  
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 18.00 น.  
ณ วัดร�า่เปิง (ตโปทาราม)  มีการบรรยาย "ไม้มอก : สดัส่วนวหิาร 
ล้านนา" โดย นายธวัชชยั ท�าทอง (อาจารย์แจค็, สล่าแจ็ค) และอบรม 
เชงิปฏบิติัการ "งานแกะสลกัไม้ในวหิารล้านนา" และ "งานปูนป้ัน
ในวิหารล้านนา" โดย นายเบญจมิน สุตา (สล่าพ่อหนานมีน)

3 เมษายน 2564 วันเสาร์31 มนีาคม 2564วันพุธ

เวลา 07.00 น.
คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ขอเชญิชวน 
คณาจารย์ ทนัตแพทย์ นกัศกึษาและบคุลากร เข้าร่วมพธิที�าบญุ 
วันคล้ายวันสถาปนา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 49 ปี ในวนัพุธท่ี 31 มีนาคม  
2564 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ บรเิวณหน้าอาคาร 4  
และห้องโถงหน้า ส�านักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hash	Code	2021
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ซึ่งเป็นการรวมทีมของนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 และ	 4	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	 Hash	 Code	 2021	 
ของ	Google	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2564	 โดยผลการแข่งขัน	ปรากฏว่า	 ทีมนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์	ท�าผลงานอยู่ในอันดับที่	 227	จาก	9,004	ทีม	แม้ว่าจะไม่ผ่านการคัดเลือก	
แต่ถือเป็นอันดับที่ดีส�าหรับทีมจากประเทศไทย	

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ วทิย์ มช. ร่วมแข่งขัน 
Hash Code 2021 ของ Google

29 มนีาคม 2564

เวลา 08.30 น.
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบั  
ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จดัการประชมุฯ การวางผงัภาคเหนอื (กลุม่ภาคเหนอื 
ตอนบน) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
จากภาคส่วนต่างๆ ในวนัจนัทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์วิว 
2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

วันจันทร์


