


สารจากอธิการบดี

 ในนามมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ผมขอแสดงความยนิดี 

กับนักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2564 และผู้ปกครอง 

ทุกท่าน ในโอกาสที่ได ้ ก ้าวเข้าสู ่รั้วมหาวิทยาลัยอันน่า 

ภาคภูมิใจของพวกเราแห่งนี้  แม ้จะเป ็นช ่วงเวลาแห่ง 

ความยินดีในการต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ แต่คงไม่มีใคร

มองข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

ในขณะน้ีได้ มหาวทิยาลยัฯ มคีวามห่วงใย และให้ความส�าคญั

กับความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน โดยได้วางมาตรการ

รบัมอืและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างเตม็ก�าลงัตลอดมา 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกเหนือจาก

การสอน การวิจัย และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว  

มหาวทิยาลยัฯ ให้ความส�าคญักบัการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคม 

ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2  

ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ

นักศกึษาและบคุลากร มช. ทีต่ดิเชือ้ COVID-19 ตามมาตรฐาน

การควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อแบ่งเบาภาระของจังหวัด

เชียงใหม่ในการดแูลผูป่้วย โดยประสบความส�าเรจ็ในการรักษา

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงกว่า 500 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รวมทั้งการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ ในการฉีดวัคซีนให้กับ

บคุลากร มช. ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่และนกัศึกษาต่อไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังคงติดตามและมีมาตรการเฝ้าระวัง 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพ่ือรักษาความปลอดภัย

ของนักศึกษาและบุคลากรอย่างใกล้ชิด 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การเป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื โดยมุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพผ่านการสร้างองค์ความรู้ 

และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษารูปแบบใหม่ ผสมผสาน

การเรียนออนไลน์เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนตาม

มาตรฐานคณุภาพการศกึษาให้สอดคล้องกบัวถิ ีNew Normal 

ในปัจจุบัน 

 สุดท้ายนี้  ผมเชื่อมั่นว ่ามหาวิทยาลัยของเราจะ

สามารถดูแลนักศึกษาให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ปัจจุบัน เพ่ือ

เป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป  

ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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o n t e n t   สารบัญ 

ปณิธาน
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก 
ในส่วนภูมิภาคจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออ�านวยประโยชน ์
แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย 
และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการท�านุบ�ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม
 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ใน 
การฝึกฝนตน เป็นผู้รูจ้รงิ คดิเป็น ปฏบิติัได้ สามารถครองตน  
ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส�านึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัย ช้ันน�า ท่ีรับ ผิดชอบต ่อสั งคม 
และการพัฒนาที่ยั่ งยืน A Leading University  
Committed to Social Responsibility and Sustainable  
Development

พันธกิจ
1.  สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
2.  สัง่สมและประยุกต์ปัญญาความรู ้(วิจยัและนวัตกรรม)
3.  บริการทางวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4.  สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบ�ารุงรักษา 
 สิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เสรมิสร้างค่านยิม E-CMU 
สนบัสนุนยทุธศาสตร์ขับเคลือ่นทางจรยิธรรม ประกอบด้วย  
10 หัวข้อ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้อุดมการณ์การมุ ่งมั่น 
สู่ความเป็นเลิศ การเชิดชูรับใช้สังคม การยึดหลักธรรม 
และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG  MAI  UNIVERSITY  

สารอธิการบดี	 2

ปณิธาน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	 3	

แนะน�าผู้บริหาร		 4	

มช.	ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	 4

สุขกาย	สบายใจ	ในบ้านใหม่	มช.	 5

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	สู่ยุคดิจิทัล	 6

มช.	สร้างนักศึกษาสู่การเป็น	“CMU	Smart	Students”	 7

เรียนนอกกรอบไปกับ	“วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต”	 8

มช.	มุ่งสู่	“มหาวิทยาลัยชั้นน�า	ที่รับผิดชอบต่อสังคม	 	

และการพัฒนาที่ยั่งยืน”		ตามแนวทาง		SDGs	ของ	 	

องค์การสหประชาชาติ	 9

สถานที่น่ารู้จัก	ส�าหรับน้องใหม่		 10

Next-Gen	Check	in		ปักหมุดให้โลกรู้	 10

แนะน�าเว็บไซต์	“CMU	1st	Year	Students”		 11
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แนะน�าผู้บริหาร

 จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมุ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

ชัน้น�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาทีย่ัง่ยนื ในช่วงทีผ่่านมาได้รบั 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ของโลกหลายแห่ง อาทิ  เป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ของไทย 

จ�านวน 3 SDGs จากการจัดอันดับของ The Times Higher  

Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ ์

การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพ่ือสังคมของสหประชาชาติ  

(United Nations: Sustainable Development Goals หรือ 

UN: SDGs) โดย 3 ด้านที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ ด้านบรรลุ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี

และเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (SDG 13) อนัดบั 101-200 ของโลก  

และด้าน สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ  

201-300 ของโลก นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นอันดับที่ 3  

ของประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 78.6 จาก 100 คะแนน และอยู่ใน 

ช่วงอันดับที่ 101-200 ของโลก

  นอกจากนี้ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขา

วิชา ประจ�าปี 2021 โดย QS World University Rankings 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มสีาขาตดิอนัดบัโลกในปี 2021 จ�านวนทัง้สิน้  

8 สาขา มากที่ สุดเป ็นอันดับ 3 ของประเทศ ประกอบด้วย 

Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing, 

Agriculture & Forestry,  Biological Science,  Medicine,   

Pharmacy & Pharmacology,  Chemistry,  Materials Science, 

และ Business & Management Studies  รวมถึงได้รับการจัดอันดับ 

มหาวิทยาลัยโลก ประจ�าปี 2021 จากส�านักจัดอันดับ Round  

University Ranking (RUR) มีคะแนนรวมอยู ่ ท่ีอันดับท่ี  3 

ของประเทศ อันดับที่ 23 ของอาเซียน และอันดับที่ 552 ของโลก  

โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of Science) และมีตัวช้ีวัดหลัก 4 ด้าน  

ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 40% การวิจัย (Research) 40%  

ความเป็นนานาชาติ (International diversity) 10% และเสถียรภาพ 

ทางการเงิน (Financial Sustainability) 10% 

  ตลอดจนได้รบัการประกาศรางวลัอนัทรงเกียรตกิารบรหิาร 

สู ่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563 Thailand Quality Class :  

TQC 2020 จากส�านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิสถาบนัเพิม่ผลผลติ

แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบัน

การจัดอันดับต่าง ๆ ของโลกนับเป็นความภาคภูมิใจและยืนยันใน

มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะน�า 

ผลการจดัอนัดับไปพฒันาเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการศกึษามหาวทิยาลยั

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก

แถวยืนจากซ้ายไปขวา

รศ.นพ.รณภพ เอ้ือพันธเศรษฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี  
รศ.นพ.อ�านาจ อยู่สุข รองอธิการบดี  รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี   ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดี  
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี  รศ.โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดี รศ.ดร.สัมพันธ ์ สิงหราชวราพันธ ์ รองอธิการบดี  
รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ ์  รองอธิการบดี  ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู ้ช ่วยอธิการบดี   
รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา

ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี  รศ.อุษณีย์ ค�าประกอบ รองอธิการบดี รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  ผู้ช่วยอธิการบดี
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 เปิดเทอมนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับลูกช้างทุกคน 
ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน  
และประเทศต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล เข้าสู่บ้านหลังที่ 2 ที่พร้อมจะดูแล  
ให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข กินอิ่ม  
หลบัสบาย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในรูปแบบของ New Normal  
และพร้อมส�าหรับการเรียนรู้ในทุกๆ วัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น สามารถติดตามต�าแหน่งรถ 
ที่ว่างบนรถแต่ละคัน และแสดงผลบน  CMU Mobile Application   
แบบ Realtime มีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีการอบโอโซน
ฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารรถไฟฟ้าทุกคัน เพื่อป้องกันโควิด-19 ด้วย
 นอกเหนือจากการกินอิ่ม นอนสบาย สัญจรสะดวกแล้ว เรื่อง
สุขภาพที่ดีของนักศึกษา เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเตรียมสถานที่ออกก�าลังกายกระจายรอบๆ มหาวิทยาลัย 
ล่าสดุได้ปรบัปรงุพืน้ทีก่ฬีาจัดสร้างอาคารศนูย์กฬีาและสขุภาพ พร้อม
ปรบัปรงุอัฒจนัทร์สนามกฬีากลาง ตามแนวทางการเป็นมหาวทิยาลยั
เพื่อสุขภาพ “HEALTHY CMU” 

+
ในบ้านใหม่ มช. 

สขุกาย สบายใจ 

 ส� าหรับเร่ือง อาหาร  ที่  ถูก  สุขลักษณะ เป ็น เรื่ อง  ส� าคัญ   
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่   ได ้ เป ิด ศูนย ์ อาหาร แห่ง ใหม่  ใจกลาง  
มหาวิทยาลัย   โดยได้คัด เลือก ร้าน อาหาร คุณภาพ ดี ถูก สุขลักษณะ    
รสชาติ อร่อย   สะอาด   ท่ี ส�าคัญ ราคา ประหยัด เหมาะ สม กับ นักศึกษา 
มา ไว้ ที่ นี่   ด้วย พื้นที่ ขนาด ใหญ่   ใกล้ หอพัก   รองรับ นักศึกษา และ ผู้ เข้า มา  
ใช้ บริการ ได้ กว่าพัน คน   มี บริการ WiFi ครอบคลุม ท้ัง อาคาร   พร้อม เป็น  
 Co-working   space   ที่ นักศึกษา สามารถ ใช้ พื้นที่ ส�าหรับ นั่ง ท�างาน  
 อ่าน หนังสือ   และแวดล้อม ด้วย บรรยากาศ ที่ ร ่มรื่น ด้วย ความ เป็น  
มหาวิทยาลัย สี เขียว  
 ในด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจะ
ได้สัมผัสกับรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่ง
ถือเป็นพลังงานสะอาด ให้บริการครอบคลุมการสัญจรทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหอพักนักศึกษาเพื่อเป็น 
ที่พักอาศัยที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการใช้
ชวีติประจ�าวัน เช่น ห้องอาหาร ห้อง Study ห้องคอมพวิเตอร์ จดุบรกิาร
ซักรีด บริการ WiFi เพื่อรองรับการหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา 

 พร้อมกันน้ี ในด้านการดูแลสุขภาพนักศึกษา หากนักศึกษา
เจ็บป่วยไม่สบาย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม) โดยจัดสร้างเป็นศูนย์บริการสุขภาพและ
สโมสรพนกังานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในรปูแบบอาคาร 3 ช้ัน มพีืน้ที่
ให้บริการกว่า 4,000 ตารางเมตร ภายในอาคารใหม่น้ีจะมีศูนย์บริการ
ทางการแพทย์แบบครบวงจร ทัง้ด้านกายภาพบ�าบดั บรกิารทางทนัตกรรม 
รวมถงึด้านเภสัชกรรม เพือ่อ�านวยความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปใช้
บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

  ทั้งหมดนี้นับเป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน และมุ่งมั่น 
ที่จะดูแลลูกช้างให้ทุกวันของการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่แห่งนี ้
มีความสุข และพร้อมต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ.
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 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลเช่นน้ี  
ส่งผลอย่างมากต่อพฤตกิรรมการใช้ชวีติของผูค้นในปัจจบุนั รวมถงึโลก 
แห่งการเรียนรู้  ซึ่งไม่เพียงแต่ความรู้จากในต�าราและห้องเรียนเท่านั้น 
แต่นกัศกึษายงัสามารถหาข้อมลูต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ได้จากทัว่ทกุมมุ
โลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความส�าคัญ
กบัโครงข่ายความเรว็สูงและโครงข่ายแบบไร้สาย WiFi Jumbo Plus  
จ�านวนกว่า 5,600 APsมีการกระจายครอบคลมุทุกพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั  
เพื่ออ�านวยความสะดวกและรองรับการใช้งานของนักศึกษาและ
บุคลากรกว่า 50,000 คน ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
  พร้อมกันนี้ ยังมี ITSC Corner กว่า 47 ศูนย์โดยรอบ
มหาวิทยาลัย ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กว่า 1,000 เครื่อง 
และพื้นที่ท�างาน Co-Working Space ตามคณะ / ส่วนงาน และพื้นที่ 
ส่วนกลาง เช่น ส�านักหอสมุด และหอพักนักศึกษาอีกด้วย 
 ส�าหรับการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรียนการ
สอนอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยนกัศกึษาจะได้สมัผสักบั “Smart Classroom” ห้องเรยีนสดุสมาร์ท  
ที่เป็นการพลิกโฉมการเรียนรู ้ของนักศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การเรยีนรู้สูย่คุดจิทิลั ซึง่เน้นผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง เป็นการเรยีนการสอน
รูปแบบใหม่แบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ให้ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถโต้ตอบและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมๆ กัน ผ่านเทคโนโลยี เช่น 
VDO Wall , E-board ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ท�าให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ระหว่างกันได้แบบ Realtime  อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยได้แจกซิมฟรีให้แก่นักศึกษา พร้อมท้ังจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน โดยแต่ละคณะจะเป็น 
ผู้จัดสรรให้สามารถยืมในการเรียนได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี  

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิทัล 

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีการน�าแพลตฟอร์ม
ดจิทิลัมาสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ก่นกัศึกษา ด้วยการจดัการเรยีนการสอน
ในรปูแบบ Digital Learning และ Online Learning เพือ่ให้นกัศกึษา
สามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ KC-Moodle การส่งเสริม 
การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ชอฟต์แวร์ 
Zoom , Office 365 และ Microsoft Teams อีกทั้งมีการสร้าง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
ได้มาพบกัน รวมไปถึงให้ความส�าคัญกับอาจารย์ในการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสอน โดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ้  
(Outcome-Based Learning) 
  ตลอดจนนักศึกษายังจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
ซึ่งเป็นหนึ่งด้านที่ส�าคัญของ CMU Smart Students ให้สามารถ 
น�าเครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ ทีม่อียูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ พร้อมก้าวสู ่
โลกของการท�างาน ได้ตรงกับความต้องการขององค์กรต่างๆ ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพในอนาคต
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 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างรวดเร็วใน 
ทุกๆ ด้าน ท้ังสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับการเสริมสร้าง 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่การเป็น
พลเมืองโลก “Global Citizen” ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมด้วย 
พลังบวก พร้อมออกไปสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ท�าประโยชน์กับทุกองค์กร 
และสามารถท�างานได้ทุกท่ีท่ัวโลก ด้วยการพัฒนานักศึกษาสู่ CMU 
Smart Students ผ่านการศึกษาในรูปแบบใหม่ ภายใต้การน�า Digital  
University มาพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้าน IT เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
  ส�าหรับการเป็น “CMU Smart Students” นกัศกึษาจะได้รบั
การพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 6 ประการ เพือ่เตรยีมความพร้อม
การเป็นบัณฑิตคุณภาพในอนาคต ได้แก่

หรือจุดออกก�าลังกายกลางแจ้งที่กระจายทั่วมหาวิทยาลัย และได้สร้าง
ศนูย์กฬีาแห่งใหม่เพือ่เพิม่พืน้ทีอ่อกก�าลงักาย ซึง่จะแล้วเสรจ็ในอนาคต
อันใกล้นี้ ส�าหรับด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มหาวิทยาลัยได้สร้าง 
ศูนย์อาหารแห่งใหม่ โดยจ�าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย 
ราคาเหมาะสม ให้กับนักศึกษา มีร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีได้รับ 
การตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามท่ีสาธาณสุขก�าหนด เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดี
   Smart Brain  นักศึกษาจะได้รับการสร้างทักษะให้เป็น 
ผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถประมวลผลองค์ความรูข้องตนเอง 
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังได้รับโอกาสในการเป็น Startup โดย
มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
ซึ่งเป็นแหล่งให้ค�าปรึกษาและแนวทางต่างๆ ให้กับนักศึกษาท่ีมีไอเดีย
ดีๆ สามารถขอรับค�าแนะน�าได้ ปัจจุบันมี CEO อายุน้อยจ�านวนมาก  

มช. สร้างนักศึกษาสู่การเป็น 

“CMU Smart Students”  

   Smart IT นักศึกษา 
มช. จะได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
ด้าน Digital Literacy ในการน�า
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ดจิทิลัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ ทัง้ในด้านการเรยีน 
การสอน การสือ่สาร การปฏบัิตงิาน 
และการท�างานร่วมกัน ให้มีความ
ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ รวมถึง 
การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning  
ห รื อหลั ก สู ต รออน ไลน ์ ที่ ใ ห ้
นกัศกึษาเลอืกตามความสนใจ ผ่าน
ทาง CMU Life Long Education  
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต ่างๆ ได ้อย ่างสะดวกรวดเร็ว  
ด้วยเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย ผ่าน CMU Account ที่นักศึกษาจะได้รับ 
   Smart English นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน  
ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ โดยผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ ร่วมกับนักศึกษานานาชาติ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังมีโครงการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษาไปต่างประเทศ ซึง่บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีวิธีคิดท่ีเป็นสากล สามารถปรับตัวและ
ท�างานตามที่ต่างๆ ได้
   Smart Character นักศึกษา มช. จะได้รับการบ่มเพาะ 
กล่อมเกลาให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  
ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อ่ืน การเคารพกฎหมาย กฏระเบียบของสังคม รวมถึงมีความกล้า
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะจบไปเป็นบัณฑิต 
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความสมบูรณ์พร้อม
   Smart Health  มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาเล่น
กีฬาและเลือกสถานที่ออกก�าลังกายได้ในรูปแบบที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น
สนามกีฬากลาง ยิมเนเซียมขนาดกว้างขวางรองรับหลายประเภทกีฬา 

ที่เร่ิมต้นก้าวแรกตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาการวิจัย 
จากวิชาเรียน ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และก่อตั้งเป็น  
Startup สร้างมลูคา่ต่อยอดจากสิง่ที่เรยีน หรอืจากความถนดั สามารถ
สร้างรายได้เป็นอาชีพ หรือน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติได้  
   Smart Heart  ตัง้แต่ช่วงแรกของการเข้ามาเป็นนกัศกึษา 
มช. ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังเรื่องความมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งจะมีการน�านักศึกษาไปบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
น�าความรูไ้ปร่วมท�าความดใีนพืน้ทีต่่างๆ เพือ่ให้นกัศึกษามจีติใจทีด่งีาม 
เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความซ่ือสัตย์ และมีความรับผิดชอบในทุกบทบาท 
มุ่งท�าความดี ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งม่ันในการน�านักศึกษาสู่การเป็น 
CMU Smart Students ตามคุณลกัษณะส�าคญัท้ัง 6 ด้าน ซึง่คณาจารย์ 
บุคลากร ผู้น�านักศึกษาทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน เพือ่ตอบโจทย์การพฒันานกัศกึษาให้ก้าวออกไปเป็น
บัณฑิตที่มีความพร้อมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป
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 หากเปรียบเปรยค่านยิมการศึกษาในปัจจุบนัแน่นอนว่าหลายคน 
มกัคดิว่าการศกึษาระดบัปรญิญาเป็นการศกึษาระดบัสุดท้ายก่อนเข้าสู ่
โลกของการท�างาน แต่ในความเป็นจริงแล้วการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่มี
ค�าว่าสุดท้าย เพราะหากโลกเปลี่ยน กระแสโลกปรับ องค์ความรู้ใหม่
ก�าเนิด มนุษย์จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาและค้นคว้าความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
เช่นเดยีวกบัจดุมุง่หมายของการก่อตัง้ “วทิยาลยัการศกึษาตลอดชวีติ”  
ที่เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมีมุมมองว่า 
“เพราะทุกคนคือผู้เรียน” 
 เมื่อช่วงเวลาของการเรียนปริญญาตรีสามารถสร้างโอกาส 
ในการเรียนต่อที่สูงขึ้นในระหว่างเรียนได้ และเพิ่มพูนความรู้อื่น ๆ  
อย่างไม่จ�ากัด นักศึกษาลูกช้างตัวน้อยสามารถเป็น “ผู ้เรียน”  
ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเรียนวิชาอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือ
ไปจากหลักสูตรก�าหนด และสามารถน�าความรู้ที่สนใจน้ันไปต่อยอด 
และศึกษาต่อในภายภาคหน้าได้ โดยมีช่องทางการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
และเหมาะส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมช. ดังนี้
 “การเรียนร่วม” การเรียนร่วมคือการที่ผู้เรียนสามารถเข้าไป
เรียนร่วมชั้นเดียวกับนักศึกษา มช.ได้ โดยจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียว 
กับนักศึกษาในวิชาน้ันๆ ท้ังการเรียนและการสอบวัดประเมินผล  
โดยนักศึกษาป.ตรี มช.สามารถเข้าเรียนในกระบวนวิชาระดับบัณฑิต
ศึกษาได้ (แล้วแต่เงื่อนไขท่ีอาจารย์ผู้สอนก�าหนด) โดยการเรียนร่วม
สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ
ขอรับ Transcript เพื่อหากวันหนึ่งต้องการจะเรียนต่อป.โทก็ไม่ต้อง
กลับมาเรียนซ�้า สามารถโอนหน่วยกิตที่เคยเรียนนั้นเข้าสู่ระบบได้ทันที 

 “หลักสูตรอบรมระยะสั้น” เป็นหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง 
ด้านใดด้านหนึง่ ทีใ่ช้เวลาไม่มากในการเรยีนรูแ้ละจะได้รบั “การรับรอง
สมรรถนะ” โดยการออกใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(Competency Certificate) โดยนักศึกษาป.ตรีสามารถน�าความรู้ที่
ได้ไปต่อยอดการศึกษาต่อด้านนั้นๆ หรือการใช้สมรรถนะที่ได้ประกอบ
การสมัครงาน เพื่อสร้าง Perfect Profile ที่ทรงคุณค่ามากขึ้น ที่ส�าคัญ  
ในบางหลักสูตรยังสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้อีกด้วย
 และนอกจากน้ี ทางวิทยาลัยยังมี “การเรียนออนไลน์รับใบ
ประกาศ” (CMU MOOC) เป็นการเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถ
เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่าน
การเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียนออนไลน์เป็นการเพิ่มพูน 
ความรู้ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวัน และในบางวิชา
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย
 การสะสมความรู้ของผู้เรียนอาจเปรียบเสมือน “วงปีของ
ต้นไม้” เพราะยิง่เตบิโตมากเท่าใดวงปีและขนาดของต้นไม้จะยิง่สงูใหญ่
มากขึ้น ทั้งยังแข็งแรงทนทานพร้อมปะทะแรงต้านของลม เช่นเดียวกับ 
“ผูเ้รยีน” หากเรยีนมากเท่าใดกจ็ะมคีวามรูม้ากมายเพือ่น�ามาหยบิใช้ได้
ในวันที่พบการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับกับการปรับตัว และเป็นผู้ทรง
คุณค่าทางปัญญาและความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 ติดตามหลักสูตรและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัย
การศึกษาตลอดชีวิตได้ที่ 
LINE OA : @CMULifelong   
Website : www.lifelong.cmu.ac.th  
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/CMUlifelong 

เรียนนอกกรอบไปกับ

“วิทยาลัยการศึกษาตลอด
ชีวิต”
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนา 
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
โดยก�าหนดวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้น้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Philosophy : SEP) 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงาน  เพื่อน�าไปสู่ ่
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า ส่งมอบคุณค่าสู ่สังคม ท้ังภายใน
ประเทศและในระดับโลก ภายใต้พันธกิจทั้ง 4 ด ้าน ได ้แก ่  
การศึกษา (Education) การวิจัย (Research) การบริการวิชาการ 
(Outreach) และการบรหิารจดัการเชงิบรูณาการ (Stewardship)  
รวมทั้งการมุ ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยตาม 7 ยุทธศาสตร ์   
อันประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 1  นวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 2   นวตักรรมด้านอาหาร สขุภาพ และการ 
   ดูแลผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3   ล้านนาสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ การผลติบณัฑติทีม่ีคีณุธรรม คณุภาพ  
   และมีีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ การวิจั ย เพื่ อความเป ็น เลิศและ 
   นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ  การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน ์
   แก่สังคม 
และยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

 มหาวทิยาลยัได้ก�าหนดแนวทางในการสร้างงานวจิยัและ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไปสูก่ารปฏบิตัิอิย่างบรูณาการ รวมทัง้
ได้บรรจกุารพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ไว้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
ส่งเสรมิให้บคุลากรมอีงค์ความรู ้SDGs ในทุกช่วงวยั เพือ่สร้างการ
รบัรู้และการมีส่ีวนร่วม 
 นอกจากน้ี ในการขบัเคลือ่นนโยบายบรหิารมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การ
สหประชาชาติ ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้แนวคดิ SEP for SDGs by CMU BCG Platform โดยด�าเนนิ 
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3 มิต ิ(Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy 
: BCG)   พร้อมทั้งได้เช่ือมโยงยุทธศาสตร์เชิงรุกและพันธกิจของ

มหาวิทยาลยักบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื SDGs เป็น CMU BCG 
Platform ใน 3 ด้าน ได้แก่ เมืองนวัตกรรมการแพทย์ ศูนย์กลาง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ และศูนย์รวมผู้น�าองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและ 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อด�ารงจิตวิญญาณประจ�าถิ่น
 การผนึกก�าลังและองค์ความรู ้จากท้ังมหาวิทยาลัย 
ในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัย 
หวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ท้ังต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
สังคม และชุมชนรอบข้างในระยะยาวต่อไป

มช. มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยชั้นน�า 
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ตามแนวทาง  SDGs  ขององค์การสหประชาชาติ 
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Next-Gen Check in 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของดนิแดน
ล้านนา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศูนย์รวม
ศรทัธาของชาวเชยีงใหม่ ทกุครัง้ทีม่องขึน้ไปกจ็ะพบองค์พระธาตสุทีอง    
ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนยอดดอยเสมอ นับเป็นมงคลย่ิงส�าหรับชาว มช.  
ทุกคน นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยยังได้จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
พร้อมทั้งมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นที่ 
ส่วนกลางท่ีมีบรรยากาศธรรมชาติของความเป็น มช. เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกสบายให้นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น CMU Food Center  
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีตั้งอยู ่บริเวณศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารที่หลากหลาย พร้อมทั้ง 
มีบริการ WiFi อย่างทั่วถึง ให้นักศึกษาได้เติมพลังก่อนและหลังเรียน 
ได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมี CMU coffee ร้านกาแฟเปิดใหม ่
ทีร่ายล้อมไปด้วยความเขยีวขจขีองต้นไม้ ใกล้บรเิวณ “อ่างแก้ววลิล่า”  
ซึ่งเป็นที่พักอันร่มรื่นเพื่อการฝึกประสบการณ์งานส�าหรับนักศึกษา 
ด้านการท่องเทีย่ว การโรงแรม บรหิารธรุกจิ ภาษาและสาขาทีเ่ก่ียวข้อง 

  และเมื่อเอ่ยถึง มช. แล้ว สถานที่ส�าคัญท่ีพลาดไม่ได้ ก็คือ 
“อ่างแก้ว” และ “อ่างตาดชมพ”ู ซึง่เป็นอ่างเก็บน�า้ทีส่วยงาม แวดล้อม
ด้วยทิวเขาสเีขยีว โดยมหาวทิยาลยัได้จดัท�าพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นสถานท่ี
ออกก�าลังกาย นักศึกษาสามารถมาเดิน วิ่ง สร้างสุขภาพที่ดี หรือนั่งชม
ผืนน�า้พร้อมรบัลมเยน็ๆ ได้อย่างปลอดภยั ให้ลูกช้างทกุคนได้มคีวามสขุ
ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ที่ มช. 

ปักหมุดให้โลกรู้

2 5 6 4
มช. วันนี้   CMU   TODAY10



 ช่วงเวลาแห่งการ “เปิดเทอม” ปีการศึกษาใหม่ 

ของน้องๆ ที่ก�าลังจะก ้าวเข ้าสู ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ได้มาถึงแล้ว ซึ่งน้องๆ จะต้องเตรียมความพร้อมในการเริ่ม 

เป็นนกัศกึษาใหม่ ทัง้ในเรือ่งระบบการเรยีนและการด�าเนนิชวีติ  

รวมถึงการปรับตัวในช่วงท่ียังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19 เพ่ือให้น้องๆ ได้ทราบข้อมลูและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดท�าเว็บไซต์ “CMU 1st Year 

Students” ที่รวบรวมเรื่องส�าคัญท่ีนักศึกษาใหม่ทุกคน 

ไม ่ควรพลาด เกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา บริการ  

สวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ และเพ่ือให ้

นักศึกษาทุกคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น 

 ไฮไลท์ส�าคัญที่นักศึกษาต้องท�า 5 ขั้นตอน ได้แก่  

เรื่องการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียน 

แนะน�ำเว็บไซต์
CMU 1st Year Students

กระบวนวชิาส�าหรบันักศกึษา การลงทะเบียนเพือ่ขอใช้บรกิาร 

ของมหาวิทยาลัย การดูแลและการให้บริการด้านสุขภาพจิต  

และการส�ารวจความต้องการของนักศึกษาใหม่ว่าเมื่อเข้ามา 

ใน มช. แล้ว มคีวามคาดหวงัอะไรบ้าง นอกจากนีแ้ล้วยงัมีเรือ่ง 

ทีน่กัศกึษาใหม่ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเคร่ืองแบบการแต่งกาย  

ทุนการศึกษา บริการด้านไอที เรื่องสุขภาพและอาหาร

ปลอดภัย กิจกรรมน้องใหม่ สถานท่ีส�าคัญต่างๆ และเรื่องน่ารู้ 

อกีมากมายรอบรัว้มหาวทิยาลยั  รวมถึงน้องๆ สามารถเข้าไปด ู

ข้อมูล หลักสูตรต่างๆ ของคณะตนเองหรือคณะอื่นๆ ที่ลิงค์

เข้าสู่คณะของนักศึกษาใหม่ ซ่ึงทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็น One 

Stop ในเว็บไซต์เดียวที่จะเป็นประตูสู่การเริ่มต้นของน้องใหม่ 

ที ่https://cmu.ac.th/th/firstyear หรอื ผ่านทาง QR Code
 ถึงแม้การเตรียมตัวเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ยังอยู่ในวิถี New Normal ที่ทุกอย่างเร่ิม 

เป็นระบบออนไลน์ แต่ด้วยมาตรการและ

การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าน้องใหม่ทุกคนจะได้รับ 

การดูแลเอาใจใส่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้าน 

สุขภาพกาย สุขภาพใจ ตลอดระยะเวลา 

ระหว่างการศกึษาและใช้ชวีติในร้ัวมหาวทิยาลยั 

ได้อย่างมีความสุข จนส�าเร็จการศึกษาเป็น

บัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม
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 https://cmu.ac.th/

 https://cmu.to/ZEEoM 

 cmuofficial

 cmuofficial.tw

 @cmuthailand 

 cmuofficial.ig

ที่ปรึกษา :  ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร :  รองศาสตราจารย์โรม  จิรานุกรม  รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  ผู้ช่วยอธิการบดี
บรรณาธิการ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  ตันตระกูล  ผู้อ�านวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผลิตโดย :   ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Website :   www.cmu.ac.th
Facebook Fanpage :   @cmuoffififififfiicial  

   E-mail :  ccarc@cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม
เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านวารสาร มช. วันนี้ 

โดยจะน�าความเห็นของท่านไปพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามด้วยการสแกน  QR Code 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความคืบหน้าต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในหลากหลายช่องทาง ที่เข้าถึงง่าย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา  


