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์ มช. ปิดโรงพยาบาลสนาม
เชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ประกาศปิด	โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่	2	หอหญิง	5	 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ยุติการรับผู้ป่วยโควิด-19	ตั้งแต่วันที่	10	พฤษภาคม	2564	 

หลังสถานการณ์โควิด-19	 ของจังหวัดเชียงใหม่เร่ิมคลี่คลาย	 เพื่อให้ทีมแพทย์ 

และพยาบาลดูแลผูป่้วยหนกัทีเ่พิม่มากขึน้ในโรงพยาบาล	พร้อมเตรยีมท�าความสะอาด 

หอพักหญิงอาคาร	5	สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าพัก	

 ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 

รบัมอบเครือ่งดืม่ล�าใยสกดัเข้มข้น	P80	Natural	Essence	สมนุไพรสกดัจากล�าใย	100%	 

มลูค่ารวม	5	ล้านบาท	ภายใต้โครงการ	"P80	ร่วมสูภ้ยั	COVID-19"	มูลนธิปิระยุทธ-สวุมิล	 

มหากจิศิร	ิจากนายอ�านาจ กติตกิรยัฤทธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทั	พเีอม็	80	จ�ากดั	 

เพื่อใช้สนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ท่ีได้รับการรักษามีก�าลังใจที่ดี 

และมีสุขภาพที่แข็งแรง	 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่	 2	 (หอพัก

นักศึกษาหญิงอาคาร	5	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ส�านักบริหารจัดการทรัพย์สิน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

เมื่อวันที่	30	เมษายน	2564

“มช. เป็นอันดับ 3 ของไทย
จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2021”

	 ส�านักจัดอันดับ	 Round	University	 Ranking	 

(RUR)	 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	 

ประจ�าปี	 2021	 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of  

Science) และมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียน 

การสอน (Teaching) 40% การวจิยั (Research) 40%  

ความเป็นนานาชาติ (International diversity) 10%  

และเสถยีรภาพทางการเงนิ (Financial Sustainability) 

10%     

	 จากผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้คะแนนรวมอยู่ที่อันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 23 

ของอาเซียน และอันดับที่ 552 ของโลก 

	 ท้ังนี้	 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท�าคะแนน 

ได้ดทีีสุ่ด	ได้แก่	อนัดบัที	่461	ของโลก	ด้านการเรยีนการสอน	 

(Teaching	Ranking)	ซึง่ดขีึน้จากปีท่ีผ่านมา	ท่ีอยูใ่นอนัดบั

ที่	 543	ของโลก	ส่วนในด้านการวิจัย	 (Research	Rank-

ing)	อยู่ในอันดับที่	585	ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในอันดับ

ที่	645	ของโลก
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดี	
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	รบัมอบเงินจ�านวน	20,000	บาท	 
(สองหมืน่บาทถ้วน)	จากสโมสรโรตารเีชยีงใหม่ถิน่ไทยงาม	ผ่านมูลนธิพิฒันา	
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เพือ่สนับสนุนช่วยเหลอืภารกจิของโรงพยาบาลสนาม
จงัหวดัเชยีงใหม่แห่งท่ี	2	(หอพกันกัศึกษาหญงิอาคาร	5	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)	
และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ณ	จดุรบับรจิาค	หอพกันกัศึกษาหญิง
อาคาร	7	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2564

  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑิตมงคล	รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบักองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีผ่านระบบ	Zoom	Online	Meeting	โดยมวีทิยากรจากบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทนุธนาคารกสกิรไทย	เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปล่ียน 
เรยีนรูเ้กีย่วกบัเงนิท่ีลกูจ้างซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทนุ	ผลประโยชน์
อนัเกดิจากการลงทนุในส่วนของสมาชกิ	เงนิทีน่ายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพือ่ลกูจ้าง 
ทีเ่ป็นสมาชกิกองทุน	ผลประโยชน์อันเกดิจากการลงทนุของเงนิสมทบคือดอกผล 
ทีเ่กดิจากในส่วนของนายจ้างสมทบไปลงทุน	ตลอดจนการตอบค�าถามและรบัฟัง 
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ	ณ	ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล	 ส�านักงาน
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2564

มช. เป็นอันดับ 3 ของไทยฯ         (ต่อจากหน้า 1)

มช. ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ฯ     (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบณัฑติมงคล รองอธิการบดี	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค 
ทางการแพทย์	(PPE)	จ�านวน	100ชดุ	จากสโมสรโรตารีสันป่าตอง	ผ่านมูลนธิพัิฒนา	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่ส่งมอบให้กบับุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่	ณ	 จุดรับบริจาค	 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร	 7	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2564

	 โรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่	2	หอพกันกัศกึษาหญงิ	5	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขนาด	 300	 เตียง	 รองรับการ
ดูแลรักษานักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVD-19)	 ตามมาตรฐาน 
ของกรมควบคมุโรคตดิต่อ	ภายใต้การดแูลจากทมีบคุลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อแบ่งเบา 
ภาระและลดความแออัดของโรงพยาบาลสนามจงัหวดัเชียงใหม่		 
โดยรบัผูป่้วยโควดิ-19	เข้ามารกัษาตัง้แต่วนัที	่10	เมษายน	2564	 
พร้อมยงัจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ	EOC	(Emergency	 
Operation	 Center)	 เพื่อเป็นศูนย์รวมของการดูแล 
และช่วยเหลอืนกัศกึษาและบคุลากร		ทัง้นี	้โรงพยาบาลสนาม 
เชียงใหม่	2	หอพักนักศึกษาหญิง	5	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ได้เปิดด�าเนินการเป็นระยะเวลากว่า	 1	 เดือน	 ตั้งแต่ 
วันที่	 10	 เมษายน	2564	ถึงวันที่	 10	พฤษภาคม	2564	 
โดยให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19	ไปจ�านวน	395	คน	

	 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)ระลอกใหม่ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
มจี�านวนผูป่้วยรายใหม่ลดลงอยูใ่นระดับทีค่วบคมุได้	แต่พบว่า 
มจี�านวนผูป่้วยหนกัเพิม่มากขึน้	และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ได้ปิดรบัผูป่้วยรายใหม่เข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลสนาม
เชียงใหม่	2	(หอหญิง	5	มช.)	เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาล
สามารถดูแลผู้ป่วยหนักที่เพิ่มมากขึ้นในโรงพยาบาล	อีกทั้ง 
เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของหอพักหญงิอาคาร	5	ส�าหรบั
นักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2564	ที่จะเข้าพัก	โดยภายหลัง 
จากมกีารปิดโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่	2	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จะด�าเนินการท�าความสะอาดหอพักนักศึกษาหญิง	 5	 
อย่างเต็มก�าลังตามมาตรฐานความปลอดภัย	 เพื่อเพิ่ม 
ความมัน่ใจให้กบันกัศกึษาทีจ่ะเข้าพกั		ซึง่จะด�าเนนิการอบโอโซน 
ฆ่าเชือ้โรคและเชือ้ไวรสั	ฉดีพ่นฆ่าเชือ้ด้วยน�า้ยาซลิเวอร์นาโน	
ห้องพักทั้ง	150	ห้อง	ห้อง	study	ห้องน�้า	รวมถึงพื้นที่ต่างๆ	
ภายในหอพกั	นอกจากนีจ้ะมกีารเปลีย่นทีน่อนใหม่ทัง้หมด		
เมือ่กระบวนการท�าความสะอาดเสรจ็สิน้จะมกีารปรบัภมูทิศัน์
ใหม่ให้เป็นหอพักที่น่าอยู่	1	ใน	15	หอพักในมหาวิทยาลัย	
ขอให้ผูป้กครองและนกัศกึษามคีวามมัน่ใจในการด�าเนนิงาน
ด้านความปลอดภัย	สุขอนามัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้าพัก
	 หากนักศึกษาหรือบคุลากรติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 
(COVID-	19)	สามารถแจ้งให้มหาวทิยาลยัทราบ	ได้ที	่https://
cmu.to/ReportCoV19P	เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการตดิตาม 
การเข้าสูร่ะบบการรกัษาของจงัหวัดเชียงใหม่	อย่างไรก็ตาม	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่จะได้ตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดต่อไป

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รับมอบของบริจาค	จากนายบวรเวศย์  
ตนัตรานนท์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ชอยส์	มนิสิโตร์	จ�ากัด	นายพงศ์สุรฉฐั  
อกัษรศร ีผูจั้ดการฝ่าย	บมจ.ซีพ	ีออลล์	และคณะ	ซ่ึงประกอบไปด้วยผลติภณัฑ์
แอลกอฮอล์เจลท�าความสะอาดมอื	จ�านวน	1,000	แกลลอน	น�า้ดืม่จ�านวน	200	โหล	 
และขนมจ�านวน	1,000	ชิน้	เพือ่สนบัสนนุช่วยเหลอืการดแูลผูติ้ดเชือ้โควดิ-19	 
ที่ได้รับการรักษาใน	 โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่	 2	 (หอพัก
นักศึกษาหญิงอาคาร	 5	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	 และโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่	ณ	ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2564

	 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท�าคะแนนได้ดีข้ึน	 ท�าให้สามารถขยับอันดับจากอันดับที่	 4	 ของประเทศ	
คะแนนรวม	39.127	คะแนน	เป็นอันดับที่	3	ของประเทศ	คะแนนรวม	45.549	คะแนน	ในปี	2021	นี้	

	 ส�าหรับคะแนนย่อยในตัวชี้วัดต่างๆ	 เปรียบเทียบการจัดอันดับในปีน้ี	 (2021)	 กับปีที่ผ่านมา	 (2020)	 
ปรากฎผลการจัดอันดับ	ดังต่อไปนี้	

ข้อมูลอ้างอิง	https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2021

ข้อมูลโดยส�านักงานบริหารงานวิจัย	มช.
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  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ตนัชยัสวสัดิ์	รองคณบดีฝ่ายบรหิารและพฒันา 
โครงสร้างพืน้ฐาน	เป็นผูแ้ทนคณบด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ร่วมส่งมอบ 
งานหอผู้ป่วยแรงดนัลบ	โรงพยาบาลสนัทราย	ณ	อาคารสายลม	ช้ัน	1	โรงพยาบาลสนัทราย	 
เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2564	โครงการดงักล่าวเป็นความร่วมมอืของมลูนธินิกัศกึษาเก่า	 
และสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์	มช.	อาสาออกแบบ	พร้อมก่อสร้างปรบัปรงุ 
หอผูป่้วยให้เป็นแรงดันลบขนาด	18	เตียง	และห้องแยกผู้ป่วยแรงดันลบขนาด	2	เตียง	 
อกี	1	ห้อง	เพือ่รองรบัผูป่้วยติดเชือ้	COVID-19	ทีม่อีาการระดับปานกลางจนถงึหนกั	 
ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแล 
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ	รองคณบดี	 
และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา	ผูช่้วยคณบด	ีร่วมประชุมโครงการ	 
ERASMUS+:	Strengthening	University-Enterprise	Collaboration	for	Resilient	 
Communities	in	Asia	กบัมหาวิทยาลัยเครอืข่าย	อาท	ิมหาวิทยาลัยนเรศวร,	University	of	
Central	Lancashire,	University	of	Ruhuna,	University	of	Peradeniya,	Philippine	 
Normal	University	 เพื่อ	 update	ความก้าวหน้ากิจกรรมการทบทวนโครงการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	 (ส�าหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายฝั่งเอเชีย	 
คือ	ไทย	ศรีลังกา	และฟิลิปปินส์)	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
จดัอบรมเรือ่ง	การใช้เครือ่งอบโอโซนและการสวมใส่	-	ถอด 
ชดุ	PPE	เบือ้งต้น	แก่พนักงานบริการทัว่โป	เพ่ือให้ความรู้	 
ความเข้าใจ	และปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง	ทมีวทิยากร
โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศกัดิ ์ตระกูลพวั	และ
ทีม	AMS-IBC	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์  
พันธุ์แพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ จีรา อินต๊ะใส  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ	 และ	 
ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร	ณ	ห้องปฏิบัติการ	ชั้น	6	 
อาคาร	2	คณะเทคนคิการแพทย์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่19	เมษายน	2564	 
เพือ่ด�าเนนิมาตรการป้องกนัจดัการอบโอโซนฆ่าเชือ้ตามห้องเรียน	และสถานทีต่่างๆ	 
ภายในคณะฯ	คณะเทคนคิการแพทย์	ด้วยความห่วงใยและความปลอดภยัต่อนกัศกึษา 
และบุคลากร	ตลอดเดือนเมษายน	2564

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จัดการประชุม	EdPEx	 
Deployment	Day	:	กระบวนการท�างานเพือ่การด�าเนนิการ 
ที่เป็นเลิศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดและสร้าง 
ความเข้าใจกระบวนการท�างานหลักของคณะ	โดยเน้นให้ 
แต่ละระบบค�านงึถงึการเป็นส่วนหนึง่ของระบบงานหลกัทีเ่ป็นเอกภาพ	และด�าเนนิการ 
ตามขัน้ตอน	มีกระบวนการป้อนกลบัทีส่�าคญัเพือ่พฒันาประสทิธภิาพกระบวนการได้	
เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2564	และวันที่	7	พฤษภาคม	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	
และห้องประชุมชั้น	2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
16 พฤษภาคม 2564

มช. ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2  
หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลงัสถานการณ์โควดิ-19 ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เริ่มคลี่คลาย เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาล 
ดแูลผู้ป่วยหนกัทีเ่พ่ิมมากขึน้ในโรงพยาบาล

อาจารย์วิศวฯ อุตสาหการ  มช. เสนอผลงานวิจัย 
พลงังานสะอาด ประชมุนานาชาตอิอนไลน์ ICACER 2021  
คว้างรางวัล Best Presentation Award 

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 อาจารย์ ดร.ชวศิ บญุม ีอาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 

ได้รบัรางวลั	Best	Presentation	Award	session	5:	Energy	demand	and	Management	จากการน�าเสนอผลงาน

หวัข้อ	Post-disaster	waste	management	with	carbon	tax	policy	consideration	ในระบบประชมุออนไลน์ 

ระดับนานาชาติ	เกี่ยวกับงานวิจัยพลังงานสะอาด	6th	International	Conference	on	Advances	on	Clean	 

Energy	 Research,	 ICACER	 2021	 เมื่อวันที่	 15	 –	 17	 เมษายน	 2564	 เมืองบาร์เซโลนา	 ประเทศสเปน	 

โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.ชมพนูทุ เกษมเศรษฐ์ ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	และ	คณุ	Mikiharu	Arimura	

ร่วมท�าผลงานวิจัยข้างต้นด้วย

	 ตวัแทนนกัศกึษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	มอบเงินเพือ่สมทบทนุการปรบัปรงุ

หอพักเรือนไม้	ในไร่แม่เหียะ	โดยรุ่น	10	รหัส	16	มอบเงินจ�านวนเงิน	50,010.-	บาท	รุ่น	13	รหัส	19	 

มอบเงินจ�านวนเงิน	 131,313.13.-	 บาท	 ซึ่งมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม	 คณบดี

คณะเกษตรศาสตร์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 ส�านักงานคณบดี	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	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 

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

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th
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Cr:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.
.
#CMUCare	
#Together,	we	win.

รองคณบดฯี มช. ได้รบัรางวลัระดับนานาชาติ  
Iron A' Design Award in Interior Space  
and Exhibition Design Category  
จากผลงาน Satit CMU Kidspace 

ชวนบุคลากร มช. กรอกค่าลดหย่อนภาษเีงินได้ส่วนบุคคล
ในระบบ CMU Payroll ส�าหรับบคุลากร มช.

ขั้นตอนการกรอกค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในระบบ CMU Payroll ส�าหรับบุคลากร (พนักงานประจ�าและพนักงานส่วนงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**ระบบเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 **

ช่องทางการเข้าใช้งาน
1.	เข้าเว็บไซต์	https://mis.cmu.ac.th/cmumis
2.	Login	ด้วย	CMU	IT	Account
3.	คลิกที่	“บันทึกรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล”
4.	คลิกปุ่ม	“Sign	In	with	CMU	IT	Account”	
			และท�าการ	Login	ด้วย	CMU	IT	Account	อีกครั้ง

5.	คลิกปุ่ม	“บันทึกรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้”

ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลค่าลดหย่อนภาษ ี
	 เงินเดือนในแต่ละเดือนเหลือเยอะมากขึ้นเนื่องจากไม่
ต้องถูกหักภาษีเกินในแต่ละเดือน

หมายเหตุ
	 บุคลากรทีเ่คยแจ้งข้อมลูลดหย่อนภาษใีนระบบมาแล้ว
ในปีก่อนๆ	ขอให้อัพเดทข้อมูลในปี	2564	ด้วย
	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม	053-943800	ต่อ	2
	 https://www.facebook.com/213002985433527/
posts/4125776560822797/?d=n

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะน�า	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผู้ออกแบบโรงเรียนและ
ห้องเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา	และคณะศกึษาศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ	Iron	A'	Design	 
Award	in	Interior	Space	and	Exhibition	Design	Category	ในงาน	International	
Design	 Academy	ปี	 2020-2021	ประเทศอิตาลี	 จากผลงาน	 SatitCMU	 Kidspace	 
โดยได้แรงบนัดาลใจในการออกแบบจากการเรยีนรูผ่้านเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ภายใต้การจนิตนาการ 
ออกมาเป็นสภาพแวดล้อม	
	 ชั้นที่หนึ่ง	คือ	การเรียนรู้ภายในป่า	
	 ชั้นที่สอง	คือ	การเรียนรู้ภายใต้ท้องฟ้าและห้องน�้าอยู่ใต้มหาสมุทร	
	 และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ	 “ช้าง”	 ซึ่งได้น�ามาท�า 
เป็นสนามเด็กเล่นในใจกลางโถง	ส่วนโต๊ะมกีารออกแบบเป็นรปูสีเ่หล่ียมคางหม	ูซ่ึงสามารถ
น�ามาต่อกนัเป็นหกเหลีย่มส�าหรับการเรยีนรูแ้บบกลุม่	และยงัสามารถจดัเรยีงได้หลายแบบ 
ส�าหรับวิธีเรียนในแบบต่าง	ๆ
	 ผลงาน	 SatitCMU	 Kidspace	 นี้	 เป็นโครงการหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่วางแผนเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่	 และเพื่อเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์	20	ปี
	 https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=121816


