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บทบรรณาธิการ
วารสารทองกวาว ขอแสดงความยนิดกีบั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีไ่ด้รบั “รางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ 

ประจ�าปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020” รางวัลอันทรงเกียรติ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ท่ีเป็นเลิศ ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก จากส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม  น�าความภาคภูมิใจมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกนันี ้ขอต้อนรบัน้อง ๆ นกัศกึษาใหม่ รหสั 64 เข้ามาเรยีนรู ้อยูร่่วมกนัในรัว้ มช. แม้ขณะนีท้ัว่โลก

ก�าลังประสบกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ขอให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ได้โปรดวางใจในการบริหารจัดการ 

ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยที่ผ่านมา มช. ได้มีการจัดตั้ง

ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ EOC (Emergency Operation Center)  โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญงิ 5 มช. 

เพื่อแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเปิดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้เป็นสถานท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส�าหรับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชน 

ชาวเชียงใหม่อีกด้วย

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบนวัตกรรมการเปลี่ยน “ขยะหลังบ้าน” 

เป็นพลงังานสดุล�า้ โดยศนูย์บรหิารจดัการชวีมวลครบวงจร มช.  นบัเป็นศนูย์แรกในประเทศไทยทีม่กีารบรหิาร 

จัดการขยะอย่างครบวงจร รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ

บริการสาธารณะในเมือง สนับสนุนให้ มช. เป็น CMU Smart City หรือ “เมืองอยู่ดีมีสุข” ที่สะดวกสบาย 

ปลอดภัยในทุกมิติ

ส่งท้ายฉบับเดือนประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  2564  นี้ กองบรรณาธิการข่าวสารทองกวาว 

ขอส่งก�าลังใจให้กับเหล่าลูกช้างและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมกันต่อสู้กับภาวะโรคระบาด

โควดิ-19 โดยเราได้รวบรวมเรือ่งราวกจิกรรมเพือ่สังคมทีบ่รรดาลูกช้าง มช. ได้รวมพลังช่วยเหลือกันฝ่าฟันวิกฤต

โควิด-19 ในระยะที่ 3 ที่ผ่านมา ในคอลัมน์ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
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CO N T E N T
สารบัญ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
CHIANG MAI UNIVERSITY

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำาที่รับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ 
    (วิจัยและนวัตกรรม)
3. บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำารุงรักษา
    สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำาปี 2563 

Thailand Quality Class : TQC 2020 

มช. เปิดโรงพยาบาลสนาม หอหญิง 5 

ดูแลนักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิด

หอประชุม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

CMU SDGs 

: CMU Smart Campus

  เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: เปลี่ยน “ขยะหลังบ้าน”  เป็นพลังงานสุดล้ำา 

  ที่ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

วิถีล้านนา: ช้างอารักษ์วัดเจดีย์หลวง

รอบรั้ว มช.  

ลูกช้างสัมพันธ์

นักศึกษาเก่า มช. คนเก่ง  

รายนามน้ำาใจลูกช้างสู่ มช. 
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วัตถุประสงค์ : ข่าวสารทองกวาว จัดทำาขึ้น 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม 
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง
ความภาคภูมิใจ จากผลงานเด่นของอาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า
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A Leading University Committed to Social Responsibility 
and Sustainable Development
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลัการบรหิาร
สู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563 Thailand Quality 
Class : TQC 2020 จากส�านักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้ารับรางวัลจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัล
คณุภาพแห่งชาต ิประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 
2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได้น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่ง

เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศ 

ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก (World Class) หรือใน

ระบบการศกึษาเรยีกว่าเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การ

ด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

ยกระดับการด�าเนินการและพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งใน

ระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัส่วนงาน ตลอดจนกระตุน้ให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน

ต่างๆ ส่งผลให้องค์กรเกดิการบรูณาการกระบวนการท�างาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด�าเนินการที่ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีท่�าให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ประกอบด้วย

Leadership ความมุ่งมั่นของผู้น�าระดับสูงในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปณิธานอย่างต่อเน่ือง 

เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ท้องถิน่ภาคเหนอืและประเทศชาติ 

โดยมหาวิทยาลัยน�าเกณฑ์ TQA หรือในระบบการศึกษา 

เรียกว่า เกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถใน

การบริหารจัดการทุกเรื่องที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุง

คณุภาพ โดยได้รบัการสนบัสนนุและผลกัดนัในเชิงนโยบาย

จากสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์

เกยีรติคุณ นายแพทย์เกษม วฒันชัย นายกสภามหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563 
Thailand Quality Class : TQC 2020
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และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

ผู้ริเร่ิมผลักดันให้น�าเกณฑ์ TQA/EdPEx มาใช้ในวงการ

ศึกษา รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท ์

และ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ์ อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีได้เร่ิมน�าแนวคิดของ

เกณฑ์ TQA มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

ท�างานในด้านต่างๆ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน

Engagement ความผูกพันของคนในองค์กร และ

วัฒนธรรมองค์กร “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ของผู้บริหารและ

บุคลากรจากทุกส่วนงาน

Attitude การสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่บุคลากรทุก

ระดับในการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการ

ท�างานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตามแนวทางของเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Deployment การถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติท่ีครอบคลุมทุกส่วนงาน 

เพ่ือให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั

ไปด้วยกัน

ทัง้นี ้หลงัจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่น�าเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติมาใช้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการ

ปรับปรุงท่ีส�าคัญ คือ การก�าหนดทิศทางและเป้าหมายที่

ชัดเจน การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพ่ือ

มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน จัดท�าแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อ

เป้าหมายและความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่

การปฏิบัติในแต่ละระดับเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน ซึ่งความส�าเร็จที่

ส�าคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการบรรลุความ

ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิด

ชอบต่อสังคมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืแล้ว ส่ิงส�าคัญคือ คณุค่า

ที่เกิดข้ึนกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�า

ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนในภาคเหนือซึ่งสอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย

ยนืยนัว่ามหาวทิยาลยัมแีนวทางการบรหิารจดัการทีเ่ป็น

ระบบเพือ่น�าองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ และยงัคงมุง่มัน่ที่

จะพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างประโยชน์ให้

ทุกภาคส่วน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
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มช.เปิดโรงพยาบาลสนาม หอหญิง 5 
ดแูลนักศึกษา-บุคลากร 
พรอ้มเปิดหอประชมุ ฉีดวคัซนีป้องกันโควดิ-19

มช.เปิดโรงพยาบาลสนาม หอหญิง 5 
ดแูลนักศึกษา-บุคลากร 
พรอ้มเปิดหอประชมุ ฉีดวคัซนีป้องกันโควดิ-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงจุดยืน ร่วมฝ่าฟันวิกฤต โควิด-19 กับประชาชนในท้องถิ่น โดยการปรับใช้
พื้นที่หอหญิง 5 เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 จ�านวน 300 เตียง เป็นสถานที่ดูแลนักศึกษาและบุคลากร
ทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ตามมาตรฐานของกรมควบคมุโรคตดิต่อ เพือ่เป็นการแบ่งเบาความแออดัของโรงพยาบาล
สนามจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันแรกรับผู้ป่วย 10 เมษายน 2564 เป็นเวลา 30  วัน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ทั้งหมด 395 คน โดยมีนักศึกษาเก่า มช. ภาคธุรกิจ และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 350 หน่วยงาน ร่วม
ให้การสนับสนุน อาหาร เครื่องด่ืม ตลอดจนบริจาคสิ่งของจ�าเป็น ให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  
โดยมีทีมงานจิตอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประสานงาน

ชมวดิีทัศน์ เปิดโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 
(หอ 5 หญิง มช.)

ชมภาพวดิีทัศน์ เปิดหอประชมุ  มช. 
เป็นจดุใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกัน COVID-19
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หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัด

เชียงใหม่เริ่มคล่ีคลายลง โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2  

หอหญงิ 5 ได้ปิดลงในวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2564 ต่อมา 

ตัง้แต่วนัที ่7 มถินุายน 2564 เป็นต้นมา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ได้เห็นควรให้ใช้พื้นที่ภายในหอประชุม มช. ให้เป็นจุด 

ให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนั โควดิ-19 แก่ชาวจงัหวดัเชยีงใหม่ 

โดยร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

ให้บรกิารฉดีวคัซนีแก่กลุม่ผูม้อีายเุกนิ 60 ปี หรอืมโีรคเสีย่ง 

7 กลุ่มโรค ที่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีน

ทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพือ่เพิ่มความสะดวก

ในการเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนให้มากขึ้น

จุดให้บริการฉีดวัคซีน  โควิด-19 หอประชุม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรฐานความ

ปลอดภยั ตลอดจนลดความแออดัด้านสถานที ่ในการรองรบั

การฉีดวัคซีนของภาคประชาชน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ 

สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

ร่วมให้บรกิารฉีดวคัซนี นอกจากนัน้ยงัม ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ร่วมพฒันาระบบการลงทะเบียนผ่านควิอาร์โค้ดและระบบ

การตดิตามการบรกิาร ตลอดจนเจ้าหน้าที ่คณะฯ ส่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นจิตอาสา อ�านวยความสะดวก

ให้ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ให้ได้รับวัคซีนตามมาตรฐาน

สาธารณสุข อย่างเรียบร้อยในทุกขั้นตอน 
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มช.วันนี้มีอะไรบางอย่างที่ต่างจากวันวาน...อ่างแก้วของเราสวยขึ้นกว่าที่เคยจำาได้ มีเส้นทางใหม ่
ให้เดินลัดเลาะด้านหลังไปถึงอ่างตาดชมพู อ่างเก็บนำ้าน้องใหม่ของ มช. ส่วนตลาดฝายหินนั้นยังคงอยู่  
แต่มีถนนตัดใหม่ทำาให้เดินทางได้ง่ายข้ึน รวมทั้งการสัญจรใน มช.ก็ง่ายดายกว่าแต่ก่อนมาก ด้วยบริการ
รถไฟฟ้าที่คอยรับส่งนักศึกษาและบุคลากร มช. ตลอดทั้งวัน

CMU Smart Campus
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Smart Campus
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มนต์ขลังของ มช.จึงยังคงอยู่...ท้ังในความทรงจ�า 

ของเราและในความเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาข้างต้น จากการ

ผสานความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างชาญฉลาดด้วยแนวคิด 

Smart City ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ในการวางโครงสร้างพืน้ฐานระบบบรกิารสาธารณะในเมอืง 

ให้มช.เป็น CMU Smart City หรือ “เมืองอยู่ดีมีสุข”  

ที่สะดวกสบาย ปลอดภัยในทุกมิติ 

หลกัของการออกแบบ CMU Smart Campus นัน้

น่าสนใจมาก โดยตั้งต้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน มช. 

ก่อน แล้วจึงน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ไปแก้ไข 

โดยรองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ฤกษ์เกรยีงไกร รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบดูแลยุทธศาสตร์ 

ด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานฯ  เล่าว่า มช.ได้น�าจดุเด่นของ

มหาวิทยาลยัในเรือ่งนวตักรรมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม

ไปออกแบบเป็นแผนแม่บท จนกลายเป็นนโยบายส�าคัญ  

4 ด้าน ได้แก่ พลงังานอจัฉรยิะ (Smart Energy) สิง่แวดล้อม

อัจฉริยะ (Smart Environment) ระบบสัญจรอัจฉริยะ 

(Smart Mobility) และชมุชนอจัฉรยิะ (Smart Community) 

โดยมเีป้าหมายให้ มช.เป็นเมอืงทีน่่าอยู ่อยูด่มีคีวามสขุ และ

ยั่งยืน

แผนแม่บททีจ่ะใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยในการ

ด�ารงชีวิตไม่ได้อยู่บนแผ่นกระดาษ แต่สามารถท�าให้เห็น

เป็นรูปธรรมได้จรงิที ่มช.ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เร่ิมต้นจาก 

พลงังานอจัฉรยิะ ซึง่ในปัจจบุนันี ้มช.ได้ชือ่ว่าเป็นมหาวทิยาลัย

ที่มีแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในประเทศไทย สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าใช้เองโดยการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ 

ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 

ไม่ต�่ากว่า 30% 

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อีกหนึ่งความภูมิใจที่ต้องกล่าวถึง คือการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมของ มช. โดยศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

ครบวงจร ซึง่เปลีย่นขยะมลูฝอยภายในมหาวทิยาลยัให้เป็น

พลงังานได้อย่างน่าทึง่ภายใต้นโยบาย  สิง่แวดล้อมอจัฉรยิะ 

ในปัจจุบัน มช.ให้ความส�าคัญกับการแยกขยะอย่างเป็น

ระบบ และสามารถจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดย

ปราศจากของเสียด้วยแนวคิด Zero Waste หรือการลด

ปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง เพื่อให้เหลือขยะท่ีน�าไปก�าจัด

น้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์ และยังเปลี่ยนขยะให้เป็นก๊าซ 

ไบโอมเีทนอัด (CBG ) น�าไปผลติกระแสไฟฟ้าใช้ในมหาวิทยาลยั 

และใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับใช้ในรถตู้สาธารณะ ขสมช.ได้

อีกด้วย

ส่วนการสัญจรและระบบสาธารณูปโภคของ มช.  

ในวนันีก้พ็ฒันาก้าวหน้าไปมาก จะเห็นได้ว่า การเข้าออก มช. 

ไม่ต้องมีการแลกบัตรกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

เหมอืนในอดตีแล้ว เพราะใช้ระบบสญัจรอจัฉรยิะ ด้วยการใช้

เทคโนโลยีในการตรวจจับทะเบียนรถยนต์เข้า-ออก และ

บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ท�าให้สามารถตรวจสอบได้ว่า

รถคันไหนเข้า-ออกที่ประตูไหนในเวลาใด และสามารถน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

สูงสุดในมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี ้ใน มช. กม็ถีนนสายใหม่ๆ เกิดขึน้หลายสาย 

โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั มหาเอก รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบดูแลด้านการออกแบบ

วางผงัแม่บทงานสถาปัตยกรรมฯ ได้ น�าศาสตร์การออกแบบ

และการวางผังเมืองมาใช้ในการจัดโซนนิ่งและวางระบบ

สาธารณูปโภคทั้งระบบน�้า ไฟและการก�าจัดน�้าเสีย มีการ

ตัดถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้โดยรอบเป็นระบบ

วงแหวน สร้างระบบขนส่งมวลชนทีม่กีารออกแบบเส้นทาง

ให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมี 

แอปพลิเคชัน  CMU Mobile ที่สามารถเช็คเส้นทางรถได้

แม่นย�าแบบเรยีลไทม์จนต้องร้องว้าว หรอืถ้าใครเป็นสายป่ัน 

ก็มีเส้นทางจักรยาน และรถจักรยานไว้บริการตามจุด 

ต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ความเป็น Smart City ยังครอบคลุมไป

ถึงเรื่องอาหารการกิน ผ่านโมเดล CMU Food Safety ที่

มุ่งเน้นให้ร้านอาหารใน มช.จ�าหน่ายอาหารปลอดภัยใน

ราคาประหยัด สาเหตุมาจากการสุ่มตรวจพบว่า ชาว มช. 

มรีะดบัสารพษิตกค้างในเลือดสูง ด้วยเหตน้ีุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชรนิทร์ เตชะพนัธุ ์รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ซึ่งดูแลงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม อาหารและสุขภาพ 

จึงได้วางนโยบายให้ร้านอาหารใน มช. กว่า 300 ร้าน  

ใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ

มหาวทิยาลยั หลงัจากด�าเนนิการแล้วพบว่า ระดบัค่าสารพษิ

ตกค้างในเลือดของชาว มช. ลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ 

การน�าเทคโนโลยมีาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์นีเ้อง 

มช. ในวันนี้จึงเป็น ชุมชนอัจฉริยะที่มีความสมดุลระหว่าง

การเป็น Green and Clean University กับ Digital 

University เป็นชุมชนที่ผู้คนได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ก็

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยระบบกระจาย

สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 

ช่วยอ�านวยความสะดวกทัง้ในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต

ของชาว มช. 

ทั้งหมดนี้คือ “เมืองอยู่ดีมีสุข”แห่งมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ที่ยังมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย 
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ใคร ๆ  ก็ชืน่ชมทวิทศัน์ทีส่วยงาม “หน้าบ้าน”ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
แต่ใครจะรูว่้า “หลังบ้าน”ของ ชาว มช.เราเป็นอย่างไร? โดยเฉพาะ “ขยะหลังบ้าน” 
ของชุมชน มช.ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 46,000 คนและมีปริมาณการทิ้ง
ขยะโดยเฉลีย่วันละ 15 ตนั นบัวา่เป็นขยะจ�านวนมากทีท่้าทายผู้เกี่ยวข้องว่า
จะบริหารจัดการปัญหานี้อย่างไรดี...

ปัญหานีไ้ด้รบัการแก้ไขโดยหน่วยงานทีเ่ป็น “มอืหนึง่” 

ในการบริหารจดัการขยะของ มช. นัน่คอื ศนูย์บรหิารจดัการ

ชวีมวลครบวงจร  ซ่ึงตัง้อยู่บนพืน้ทีไ่ร่แม่เหยีะ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ นับเป็นศูนย์แรกในประเทศไทยที่มีการบริหาร

จัดการขยะอย่างครบวงจร ภายใต้การด�าเนินงานของ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

(ERDI-CMU)  เนื่องจาก มช. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่

สัง่สมองค์ความรูใ้นด้านก๊าซชวีภาพ และพลงังานทกุแขนง

มายาวนานได้ตระหนักดีถึงปัญหาเรื่องขยะโดยเฉพาะ 

การแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุ เช่น การฝังกลบขยะซึง่เป็นเหมอืน

ระเบดิเวลาท่ีน่ากลวัอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมและประชาชน

มากที่สุด หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีพอ

นี่จึงเป็นที่มาของการต้ังศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

ครบวงจร ที่ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

ในชมุชนมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่แบบครบวงจร ด้วยแนวคดิ 

Zero Waste หมายถึง การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เพื่อให้เหลือขยะที่น�าไปก�าจัดน้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์ 

เริ่มต้นจากมาตรการการคัดแยกขยะอย่างจริงจังในแต่ละ

ประเภท เพื่อปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักศึกษาและ

บคุลากรในมหาวทิยาลยั เช่น การคัดแยกขยะเป็น 6 ประเภท 

ซึ่งถ้าใครได้เข้าไปใน มช. จะต้องทิ้งขยะตามนี้ นั่นคือ 

1. ขยะทั่วไป / ขยะเปียก (ทิ้งลงในถังขยะสีน�้าเงิน) 

2. ขยะรไีซเคลิ / ขยะขายได้ / ขยะแห้ง (ทิง้ลงในถงัขยะสเีหลอืง) 

3. ขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหาร กากไขมัน น�้ามันทอด (ทิ้ง

ในโรงอาหาร และห้องเตรียมอาหาร) 4. ขยะอันตราย / 

ขยะตดิเชือ้ (ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ท้ิงลง

ในถงัขยะสีแดง ส่วนขยะตดิเชือ้ทีเ่กิดจากการใช้ในกระบวนการ

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ คัดแยกในถุงถังขยะสีแดง)  

เปลี่ยน

ที่ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.
“ขยะหลังบ้าน” เป็นพลงังานสดุล�า้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังส ี
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
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5. ขยะชีวมวล (หมายถึง เศษหญ้า เศษไม้ - น�าส่งโรง 

ชีวมวลฯ) 6. เศษวัสดุก่อสร้าง / โฟม (ส่งให้เทศบาลน�าไป

ก�าจัด) นอกจากนี้เวลารับประทานใน มช. จะต้องทิ้งเศษ

อาหารในถังที่เตรียมไว้ หลังจากรับประทานทุกครั้ง 

ผลดีที่ได้รับก็คือ เม่ือจัดการแยกขยะแล้ว ส่ิงนั้น 

จะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป แต่จะเป็นกองวัสดุแต่ละประเภท 

ที่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

เมื่อขยะได้รับการคัดแยกแล้ว ก็จะถูกส่งต่อมายัง

ศนูย์บรหิารจดัการชวีมวลครบวงจร จากนัน้มกีารใช้เครือ่งจักร

ในการคดัแยก เพือ่น�าสารอนิทรย์ี หรอืเศษอาหารออกจาก

ขยะแห้ง เพื่อน�าไปหมักเป็น ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงาน

ทดแทน ส่วนขยะที่เหลือ ก็สามารถน�าไปรีไซเคิลเป็นวัสดุ

อื่น ๆ ที่มีประโยชน์ได้ต่อไป

คงไม่มสีิง่ใดจะใช้วดัความส�าเรจ็ของการท�างานน้ีได้ดี

เท่ากบัตวัเลขของการลดปรมิาณการก�าจดัขยะแบบกลบฝัง 

และการผลิตพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้น โดยศูนย์บริหาร

ส�าหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซ ไบโอ

มเีทนอดั (CBG) ผลติได้เป็นก๊าซชวีภาพ ซึง่สามารถน�ากลบั

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับรถตู้

สาธารณะ ขส.มช. เพื่อวิ่งรับ – ส่งนักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

ไม่เพียงแต่เท่านัน้ ขยะส่วนอืน่ ๆ กย็งัสามารถน�าไป

แปรรูปเป็นพลงังานได้อีก เช่น ขยะพลาสตกิได้น�าไปแปรรปู 

เป็นเชื้อเพลิง RDF และใช้เป็นส่วนผสมของยางมะตอย 

กบัอฐิบลอ็กปูพืน้ถนน ซ่ึงขณะนีไ้ด้ทดลองใช้ใน ศูนย์จดัการ

ชวีมวลฯ แล้ว ส่วนขยะชวีมวลก็ถกูน�าไปใช้เป็นถ่านกัมมันต์

และเชื้อเพลิงอัดแท่ง กากไขมันถูกน�าไปผลิตเป็นน�้ามัน 

ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงดีเซล เป็นต้น นับ

เป็นการเปลี่ยน “ขยะหลังบ้าน” ให้เป็น “พลังงานสุดล�้า” 

ได้อย่างน่าทึ่ง

นอกจากความส�าเร็จในการบริหารจัดการขยะ 

หลังบ้านของ มช. ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ 

ตัวเองและสังคมแล้ว ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร 

ยังเป็น “หน้าบ้าน”ท่ีน่าภาคภูมิใจในฐานะต้นแบบ 

การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่ท�าได้จริง เพื่อให้ 

“รถม่วง” วิ่งรับ - ส่งนักศึกษา มช.จากฝั่งสวนสักไปสวนดอก ใช้เชื้อเพลิง
จากเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

ถนนลาดยางมะตอยที่ทำาจากขยะ
พลาสติก นำาไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF

ขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้ว

หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษา

เรียนรู้และน�าไปต่อยอดเพื่อ

ตอบโจทย์ความย่ังยืนในเรื่อง

พลงังานและสิง่แวดล้อมให้แก่

สงัคมและประเทศชาต ิ อกีทัง้

สื่อสารไปสู ่สังคมว่า เรื่อง 

สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของทุก

คนทีจ่ะช่วยกนัรกัษาไว้ ก่อนที่

ทุกอย่างจะสายเกินแก้ 

จดัการชวีมวลครบวงจร สามารถผลติ ก๊าซชวีภาพได้วนัละ

กว่า 900 ลูกบาศก์เมตร น�าไปปรับปรุงคุณภาพและผลิต

ไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์ฯ 5,200 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี และ

ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ส�าหรับรถยนต์ปีละ 

18,000 กิโลกรัมต่อปี และที่ส�าคัญคือ สามารถลดปริมาณ

การก�าจัดขยะแบบฝังกลบและเผาได้ 4,050 ตันต่อปี  

ลดการฝังกลบ ขยะเปียกและเศษอาหารได้ 500 ตันต่อปี 

และลดการฝังกลบกากไขมันได้ 125 ตันต่อปี

ผลของการบริหารจัดการขยะ ท�าให้ศูนย์ฯ สามารถ

ลดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้

ยังใช้เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
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ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธิการบดี 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้การต้อนรบั ศาสตราจารย์

พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของ 

กระทรวงฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดกระทรวง

การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ 

โดยมีนายเจรญิฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ ศาสตราจารย์

เชีย่วชาญพเิศษ นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน์ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์สวุฒัน์ จรยิาเลศิศกัดิ ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และ 

การเตรยีมความพร้อมรับมอืกบัสถานการณ์โรคโควดิ-19 ของมหาวิทยาลยั

เชียงใหม่ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาระดม 

ความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2564 เรื่อง 

“การจดัท�าแผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่13 

(พ.ศ. 2566-2570)” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564  

ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวน

และแสวงหาแนวทางในการปรับเปล่ียน การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ในพันธกิจด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เหมาะสม 

โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 13 โดยนายดนุชา พิชยนันท ์

เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษ เร่ือง กระทรวง อว. กับการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13  

โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และ นายอาเบล เติง้ ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “5G Powered Smart 

University Enabled with Cloud and AI” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2564 โดยมี นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 

และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี  

ณ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยการลงนามในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัและติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานด้านไอทแีละการใช้เทคโนโลย ี5G ภายในพืน้ท่ีมหาวทิยาลยั 

เพือ่ให้มห้ีองเรยีนอจัฉรยิะและโซลชูัน่เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้ดยีิง่ขึน้ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเชือ่มต่อกบัหน่วยงานอืน่ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ให้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลล่าสุดและบริการขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ

รอบรั้ว มช.

12
ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



13
ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ 

ลงพ้ืนทีภ่าคเหนอืตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม 

ความก้าวหน้าการด�าเนนิงานพฒันาจังหวดั โดยมนีายเจรญิฤทธิ ์สงวนสตัย์ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ น�าคณะหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั หน่วยงาน 

องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์

นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากสถาบัน

อุดมศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและ

ร่วมประชุมน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดจากส่วนงานต่างๆ 

เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

ณ NSP Conference Hall (D206) พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานโครงการเพื่อ

เพือ่การพัฒนาต่างๆ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ สถาบนัวจิยัและพฒันาพลังงานนครพิงค์ 

(ERDI-CMU) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อ�านวยการอุทยานฯ ในฐานะ

แม่ข่ายด�าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอืและผูท้รงคณุวฒุโิครงการขบัเคลือ่นไทยไปด้วยกันระดบัจงัหวดั จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้น�าเสนอ

ตวัอย่างผลงานนวัตกรรมไทยสูก่ารใช้งาน เมือ่วันที ่11 มนีาคม 2564  ณ อาคารอ�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื (จังหวดัเชยีงใหม่) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ 

นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธิที�าบญุเรอืนอ่างแก้ว  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเปิด “อ่างแก้ววิลล่า”   

ที่พักและสถานที่สัมมนาสไตล์ล้านนาประยุกต์ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 

กบัความร่มรืน่ของต้นไม้ ชมความงดงามของอ่างแก้วและขนุเขา พร้อมทัง้ 

เป็นทีฝึ่กประสบการณ์ตรงส�าหรบันกัศกึษาด้านการท่องเทีย่ว การโรงแรม  

การจดัการทีพ่กั อาหาร บรหิารธรุกจิ ภาษาและสาขาท่ีเกีย่วข้อง ให้สามารถ

น�าความรู้จากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง อ่างแก้ววิลล่า มีอาคาร

ห้องพักจ�านวน 3 อาคาร อาคารจัดสัมมนา 1 อาคาร  มี CMU Coffee 

บริเวณด้านหน้า พร้อมให้บริการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  

“ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม” ประจ�าปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 

จรยิธรรม มจีติสาธารณะ มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในระดับมาตรฐานสากล และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมอย่างมเีหตผุล 

ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม  2564  โดยได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จ�านวน  

20 ทุนๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านความเป็นผู้น�า จ�านวน 11 ทุน

2. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ�านวน 2 ทุน

3. ด้านจิตอาสาและการบ�าเพ็ญประโยชน์ จ�านวน 4 ทุน

4. ด้านนวัตกรรมและวิชาการ จ�านวน 2 ทุน

5. ด้านความเป็นนานาชาติ -ไม่มีผู้ได้รับ-

6. ด้านสร้างเสริมสุขภาพ จ�านวน 1 ทุน

รอบรั้ว มช.
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นกัวจิยั มช. สร้างนวตักรรมสีเขยีวในการวเิคราะห์ทางเคมี

จากภูมิปัญญามากกว่า 100 ปีของบรรพชนชาวฝาง

จากจุดเร่ิมภูมิปัญญามากกว่า 100 ปีของบรรพชน 
ชาวฝางสูน่วตักรรมสีเขียวในการวเิคราะห์ทางเคม ีสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ เกิดตัวอย่างการใช้จริง รวมถึงการ
ใช้ในการศึกษาแนวใหม่ -ปฏิบัติการวิเคราะห์
ทางเคมีที่บ้านผ่านระบบออนไลน์

ศนูย์วจิยัทางนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ (I-ANALY-S-T, CMU) โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.เกตุ กรุดพันธ์ หัวหน้าศูนย์ฯ และทีม ได้ริเริ่มพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติ (Natural reagent) โดย
บุกเบิกการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามากกว่า 15 ปี อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานที่เกี่ยวกับรีเอเจนต์จากธรรมชาติเผยแพร่ในวารสารนานาชาติชั้นน�าทางเคมีวิเคราะห์ 

มากกว่า 30 เรื่อง จากประสบการณ์และผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับนั้น ท�าให้ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ ์ ได้รับเกียรติให้รับทุน

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ในอดีต) ให้ด�าเนินโครงการ “นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์

ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย : “Local issues- Global impact- Sustainable world” มุ่งเน้น
การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นการวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาดสมัยใหม่( Modern green chemical analysis ) รวมถึงการ
สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการตอบสนองSDGs ในหลายมิติ  รีเอเจนต์ธรรมชาติ
แบบพร้อมใช้  มกีารพฒันาต้นแบบขึน้ ในปี 2561  และได้มกีารขยายเครอืข่ายการใช้งานเริม่ต้นไปยงัมหาวทิยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ 
8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 
และ Hamburg University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ซึ่งมีการปรับใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติแบบพร้อมใช้งานที่
พัฒนาขึ้นกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2562

ผลจากการน�านวตักรรมไปใช้กบักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้จรงิ ได้รบัผลตอบรบัอย่างดจีากทัง้ผูเ้รยีนและอาจารย์ผูส้อน
โดยเพิม่ความสามารถในการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ใน New normal Education ได้เป็นอย่างมาก ขณะนีไ้ด้ขยายไปยงัมหาวิทยาลยั 
และสถานศึกษาต่างๆ มากขึ้น โดยพยายามปรับสมรรถนะขององค์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง

รอบรั้ว มช.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB 

เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นน�าระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจาก 
The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) หรอืสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศกึษาทางด้านบรหิารธรุกจิ เมือ่
วันที่ 28 เมษายน 2564 ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นน�า 
ระดับโลก และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับรอง 
มาตรฐานน้ี โดยนับเป็นแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และเป็นหน่ึงในไม่ถึง 

ร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่มีหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือนับเป็นหนึ่งใน 890 สถาบันจาก 58 ประเทศเท่านั้น 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ AACSB ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ
ได้แสดงถึงความร่วมมืออันดีของบุคลากร ในการจัดการรับประกันคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือ Action Learning การวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับองค์กรภายนอก  

จากการขับเคลื่อนของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จนน�ามาซึ่งการสานต่อความส�าเร็จ โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจคนปัจจุบัน เป็นผลให้ได้รับการยอมรับถึงความทุ่มเท ทั้งต่อนักศึกษา 
เครอืข่ายศษิย์เก่า องค์กรธรุกจิ และสถาบนัอดุมศกึษาในวงกว้าง แสดงถงึความเป็นเลศิทัง้ทางด้านการเรยีนการสอน การวิจยั การบรกิาร
วิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตร
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ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จัดพิธเีปิดการอบรมหลกัสตูร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการ

พยาบาล รุน่ที ่13 (Outreach Program) โดยมี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ีแก้วธรรมนกุลู คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี ประธานกรรมการหลักสูตรฯ 

กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ฉววีรรณ ธงชยั ผูอ้�านวยการ

ศูนย์บริการพยาบาล และ นางศศิธร ศรีภูษณาพรรณ  

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลล�าปาง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทรราช

ประชาภักดี โรงพยาบาลล�าปาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 4 ตุลาคม 2564 (วันเสาร์

และวันอาทิตย์) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 39 คน การจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางในลักษณะ Outreach 

Program เป็นการจดัอบรมทีเ่อ้ือให้ผูเ้ข้าอบรมได้เข้าถึงบรกิารวิชาการและการพฒันาด้านวชิาการได้สะดวกมากขึน้ ลดเวลาในการเดนิทาง 

และสามารถเข้าอบรมได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานประจ�า ซ่ึงหลักสูตรการพยาบาล 

เฉพาะทางสาขาการพยาบาล รุ่นที่ 13 (Outreach Program) ถือเป็นหลักสูตรน�าร่องท่ีไปจัด ณ โรงพยาบาลล�าปาง จังหวัดล�าปาง  

เป็นแห่งแรก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน  

ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้ค�าปรึกษางานสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมอบรม 

เชิงปฏบิตักิารสล่าสร้างสถาปัตยกรรม “วดั” ล้านนา โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรือ่ง  

“ไม้มอก : สัดส่วนวิหารล้านนา” โดย อาจารยธ์วัชชัย ท�าทอง (อาจารย์แจ็ค, สล่าแจ็ค) และ

การอบรมเชิงปฏบิตักิาร “งานแกะสลกัไม้ในวิหารล้านนา” และ “งานปนูป้ันในวหิารล้านนา” 

โดย อาจารย์เบญจมิน สุตา (สล่าพ่อหนานมีน) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของสล่าสร้างวัด

ล้านนา 4 จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเผยแพร่

องค์ความรู้และข้อมูลด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ณ วัดร�่าเปิง (ตโปทาราม) เมื่อวันที่ 3 

เมษายน 2564

รอบรั้ว มช.

    ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สญัชยั จตรุสทิธา ผูอ้�านวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เป็นประธานการส่งมอบเครื่องอบแห้งโดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ภายใต้ชื่อ “โดมพลังงานแสงอาทิตย์

ขนาดเล็ก” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 

อบแห้งและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ซ่ึงด�าเนนิการ

โดยนกัวิจยัจากภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อารย์ี อัจฉรยิวริยิะ 

เป็นหวัหน้าโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศวิะ อัจฉรยิวริยิะ 

เป็นผู้ร่วมวิจัย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ประจ�าปี 2563  เพื่อ

ติดตั้งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว ทั้งนี้โดยมี นางชนัดดา มณีรัตน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ล�าพูน พร้อมด้วยนางจิดาณี บุญเป็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ  

เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 11 ต�าบลทาสบเส้า อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
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วิถีล้านนา

ช้างที่ถือเป็นอารักษ์เมืองเชียงใหม่ถูกสร้างไว้ที่ประตูช้างเผือกช้ันนอก และอีกส่วนหน่ึงสร้างไว้เป็นพญาช้าง 
ทัง้แปด รายล้อมอยู่ ณ องค์พระธาตุเจดีย์หลวง โดยมีต�านานเชียงใหม่ปางเดิมบอกว่า “หม่ืนด�้ำพร้ำคดก็มำแต่ง 
แปงก่อ พระยำช้ำงทัง  ๘  ตัวไว้ตุ้มตีนปรำสำท (องค์เจดีย์ ) หลังน้ันแล้ว  ก็สวำดธิยำยมนต์ทังหลำยใส่แล้วใส่ 
ยันตรเพทในหัวช้ำงทัง  ๘  ตัวนั้น ใส่เบื้องวันออกชู่ตัว…” รูปช้างที่ล้อมพระเจดีย์หลวง มีทั้งหมด  ๒๘  เชือก แต่มีการ
กล่าวถึงเพียงแค่  ๘  เชือกเท่านั้น  มีการสันนิษฐานกันว่า ช้างทั้งแปดเป็นพญาช้างสร้างไว้ประจ�าทิศทั้งแปด ส่วนอีก 

๒๐ เชือก ถือว่าเป็นพลช้างหรือช้างบริวาร โดยช้างทั้งแปดขณะที่สร้างนั้นได้ลงเลขยันต์ แล้วตั้งชื่อตามชื่อยันต์ได้แก่

ทิศอิสาน ชื่อ เมฆบังวัน

ทิศเหนือ ชื่อ ข่มพลแสน

ทิศพายัพ ชื่อ ดาบแสนด้าม

ทิศประจิม ชื่อ หอกแสนล�า

ทิศหรดี  ชื่อ กลอนแสนแหล้ง

ทิศทักษิณ ชื่อ หน้าไม้แสนเกี๋ยง

ทิศอาคเนย์ ชื่อ แสนเขื่อนค้าน 

                       (อ่าน - แสนเขื่อนก๊าน)

ทิศบูรพา ชื่อ ไฟแสนเต๋า

๔.  แม้พลศกึจะถอืหอกยกมาเป็นแสน กม็อีาจท�าร้าย

เมืองได้ จึงได้ชื่อ “หอกแสนล�า”

๕. แม้ผู้รุกรานจะมีกลอน (โบราณเรียกลูกของคัน

กระสนุว่า ลกูกลอน แต่ในทีน่ีค้นักระสุนน่าจะหมายถงึคนัธน)ู 

ที่มีแล่ง (กระบอกหรือซองบรรจุลูกศร) มาเป็นแสน ก็ต้อง

กระจัดกระจายพ่ายแพ้ไป จึงได้ชื่อ “กลอนแสนแหล้ง”

๖. แม้อรริาชศตัรจูะมมีากมายถอืหน้าไม้มาราวเีป็น

แสน ก็ต้องพ่ายแพ้ไป จึงได้ชื่อ “หน้าไม้แสนเกี๋ยง”

๗. แม้ศัตรูจะมีสิ่งป้องกันภัยยกมาเป็นจ�านวนมาก 

ก็ต้องแตกพ่ายไป จึงได้ชื่อ “แสนเขื่อนค้าน”

๘. เมือ่ศตัรยูกทพัมาประชดิ กจ็ะเกดิอาการร้อนเร่า

ดจุเพลิงเผาอยู่ไม่ได้ ต้องพ่ายแพ้ไป จงึได้ชือ่ “ไฟแสนเตา”

พิธีเซ่นสรวงบูชำ

ช้างทั้งแปดที่วัดเจดีย์หลวง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ประจ�าเมอืงเชยีงใหม่ ในสมยัโบราณ คราใดทีม่ข้ีาศกึประชิด

เมืองหรือถึงกาลสมัยประจ�าปีจะมีพิธีเซ่นสรวงบูชา 

เครื่องพลีกรรมช้ำงทั้งแปด

คัมภีร์โบราณ ซึ่งเป็นเอกสารโบราณประเภทพับสา 

ได้กล่าวถงึเครือ่งพลกีรรมช้างทัง้แปดกลางเวยีงแต่ละเชอืก

ให้มีทั้งเนื้อสด เทียนเงิน เทียนทอง ฉัตร ธงแดง หญ้าสด 

มะพร้าว กล้วย อ้อย หมาก พลู ดอกไม้ ธูปเทียนตามควร

ปัจจุบันรูปปั้นช้างอารักษ์ก็ยังปรากฏอยู่โดยรอบ

องค์พระธาตเุจดีย์หลวง ในบรเิวณวดัเจดย์ีหลวงวรวหิาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากแต่ช�ารุดทรุดโทรม 

ไปตามกาลเวลา ทั้งนี้ทางวัดและหน่วยงานราชการ 

ได้พยามรักษารูปแบบให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อเป็น

โบราณสถานทีเ่ป็นสมบตัอินัทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตร์

สืบไป 

รูปยันต์ประจำาช้างทั้งแปด

ในต�านานเชยีงใหม่ปางเดมิกล่าวถงึอทิธฤิทธิข์องช้าง

ทัง้แปดว่า หากได้บชูาแต่ละเชอืกกเ็กดิฤทธานภุาพมากมาย 

เพราะชื่อของช้างมีความหมายไปในทางปกปอ้ง ขม่ขู ่และ

ท�าลาย ซึ่งมีข้ออธิบายไว้ดังนี้

๑. เมือ่อรริาชศตัรยูกพลทพัมาประชดิเมอืง ย่อมเกิด

ปาฏิหาริย์อาเพท เป็นเหตุให้ท้องฟ้ามัวมืดด้วยเมฆหมอก

บดบังตะวัน (พระอาทิตย์) ดูน่าสะพรึงกลัว จึงได้ชื่อ “เมฆ

บังวัน”

๒. แม้ศัตรูจะยกพลโยธามาเป็นจ�านวนมาก (แสน) 

ก็จะเกิดอาการมึนเมาครองสติมิได้ ด้วยอานุภาพแห่งมนต์

ขลังที่ข่มไว้ จึงเรียก “ข่มพลแสน”

๓. แม้ข้าศกึศตัรจูะยกทัพมาโดยมดีาบเป็นอาวธุเป็น

จ�านวนแสนก็ตาม ในที่สุดก็ต้องพ่ายหนี จึงได้ชื่อ “ดาบ

แสนด้าม”
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ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 3 ซึ่งได ้
เพิ่มจ�านวนผู้ติดเชื้อและขยายพื้นที่ในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแพร่
ระบาดเป็นจ�านวนมาก มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลตรวจโควิด-19 

เป็นบวก  ท�าให้มกีารปรบัใช้พืน้ทีห่อหญงิ 5 ของมหาวิทยาลยั จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ EOC (Emergency Operation Center) 
จ�านวน 300 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ใช้เป็นสถานที่ดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของ 
กรมควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ตลอด 24 ชัว่โมง  ในโรงพยาบาลสนามแห่งน้ีได้มีการจดัต้ังส่วนงานต่าง ๆ  ให้สามารถดูแลผูป่้วยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
นอกเหนอืจากการดแูลด้านการแพทย์ทีย่อดเยีย่ม การดแูลด้านจติใจและความเป็นอยูข่องผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย์ กไ็ม่ยิง่หยอน
ไปกว่ากัน หลากหลายน�้าใจจากพี่น้อง มช. หลั่งไหลมาสู่โรงพยาบาลสนาม มช. มากมาย รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ  
ทั่วประเทศ กลุ่มชมรม สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ต่างรวมตัวกันท�ากิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ประเทศไทยของเรา
ก้าวผ่านวิกฤต ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน

รหสั 11
ขอขอบคุณ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 (รุ่น 5) บริจาคเงินสมทบทุน

เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 จ�านวน 1,111,111.11 บาท และครั้งที่ 2  
จ�านวน 111,111.11 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ)  
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย ์ 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชณุหนนัท์ รองคณบดคีณะแพทยศาสตร์ ร่วมรบัมอบ 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช. 

รหัส 15
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย ์นักศึกษา

เก่า มช. รหัส 15 นายกสมาคมศษิย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ทีไ่ด้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 
15,000,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 

2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน�าไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ก่อนการ 
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยมรีองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธีิ พร้อมทัง้
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณนฤมล พูลเพียร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสมาคมฯ และ
นักศึกษาเก่า ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมียอดรวม ณ วันที่จัดกิจกรรม จ�านวน 1,112,999 บาท 

นอกเหนือจากการท�ากิจกรรมเพ่ือ
หาทนุให้กบันกัศกึษาปัจจุบนั สมาคมนกัศกึษา
เก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ยงัร่วมมอบส่ิงของ
จ�าเป็นเพือ่ช่วยเหลอืและเป็นก�าลงัใจให้กบั
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19  
ณ โรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 หอหญิง 5 
มช. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
นกัศกึษาเก่า มช.รหสั 145  ปรบัเปลีย่นการฉลองครบรอบ 50 ปี วดิยา 145 จาก

นัดพบปะสังสรรค์ ในวันที่ 15 เดือน 5  โดยการรวบรวมเงินทั้งจากกลุ่มเพื่อนผู้ที่มี 
จิตศรัทธาและเงินของชมรม 145 มช สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วย
ไวรัสโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ผู้แทนนักศึกษาเก่า  
รุ่นรหัส 145 บริจาคเงินจ�านวน 250,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนของรหัส 135  
คณะวิทยาศาสตร์ บริจาคเงินอีก จ�านวน 78,000  บาท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

รวมถึงคุณสุมาลี ลู่ควร 
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 30 บริษัท
ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)
จ�ากัด และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงิน จ�านวน 300,000 บาท สนับสนุนกระบวนการ
รกัษาผู้ป่วย ไวรสัโควดิ-19 และจดัซ้ือเครือ่งอปุโภคบรโิภค ส�าหรบัใช้ในโรงพยาบาล
สนามเชยีงใหม่ 2 (หอ 5 หญงิ มช.) ในความดแูลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันที่ 29 เมษายน  2564 ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งบริจาคเงินจ�านวน 
200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการ “เพื่อ ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19” ด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  
ณ ศาลา ใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นอกจากการบริจาคเพื่อมูลนิธิต่างๆ แล้วพี่ๆ นักศึกษาเก่ายังให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท ์นักศึกษาเก่าภาควิชา

เคม ีรหัส 08 ท่ีร่วมบริจาคเงนิสมทบ
กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
จ�านวน 1,000,000 บาท

และคุณสุดใจ นันตารัตน ์ 
ผู ้แทนสมาคมสมาคมศิษย์เก่า 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มอบเงนิสนบัสนนุช่วยเหลอืนกัศึกษา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท
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มลูนิธนัิกศึกษาเก่าและสมาคมนกัศกึษาเก่า
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
โดยนายกสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยนิดกีบัคณุไพทรู ไพศาลสขุวทิยา นกัศกึษาเก่า
คณะวศิวกรรมศาสตร์  รหสั 27  ในโอกาสได้รบัแต่งต้ังเป็น
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 
17 วาระการบริหาร พ.ศ. 2564 -2565 จากการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ โปรแกรม 
Zoom เมือ่วนัที ่24  เมษายน 2564 เข้ารับต�าแหน่งนายก
สมาคม พร้อมท�ากจิกรรมต่างๆ มากมายเพือ่พีน้่องชาวเกยีร์
และเพื่อสังคม โดยเริ่มจากการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ�าปี 2564 เพื่อสนับสนุนการศึกษาส�าหรับบุตร – ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ 

ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา – อุดมศึกษา ทุนละ 
4,000-10,000 บาท (ข้ึนอยู่กับระดับการศกึษา) รวม 
100,000 บาท นอกจากนีย้งัมโีครงการระดมทนุเพือ่ 
ส่งเสรมิให้น้องๆ ได้เรยีนต่อ ในโครงการ “ทนุลกูเรา
ชาวเกียร์” และโครงการ “สานฝัน ปั้นวิศวกร” 
สามารถร่วมสนับสนุนน้องๆ เพิ่มโอกาสการศึกษา
โดยทุกโครงการสามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้ 2 เท่า 
นอกจากนีก้จิกรรมเพือ่สงัคมมลูนธินิกัศกึษาเก่าและ
สมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ก็ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ 
ผูบ้รหิารคณะและผูแ้ทนนกัศกึษาเก่า ร่วมแรง ร่วมใจ
ท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมให้ความช่วยเหลอืโรงพยาบาล 
และบคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานการณ์โควดิ-19 
ในด้านต่างๆ กระจายไปในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 
ทัง้อาสาออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรงุหอผูป่้วยให้เป็น

ห้องแรงดันลบขนาด 18 เตียง และห้องแยก ผู้ป่วยแรงดันลบ 
ขนาด 2 เตยีงอกี 1 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลสนัทราย จงัหวัดเชยีงใหม่ 
มอบหุ่นยนต์ไอยรา (หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล) รุ่นเพิ่มกล้องซูม และ
มอบหน้ากาก N9 ให้กับ โรงพยาบาลจอมทอง พร้อมมอบหุ่นยนต์
ไอยรา ตัวที่ 2 มูลค่า 125,000 บาท เครื่องช่วยหายใจ จ�านวน 20 
เครื่อง และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ�านวน 1 เครื่อง ให้กับ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบรถ Mobile clinic ให้กับ
ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และมอบ positive 
pressure mobile clinic ให้กบัคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั
มหดิล พร้อมกนันี ้คุณกีรติ ไกรประสิทธิ ์และคุณด�ารงค์ ปานเกตุ 
นักศึกษาเก่ารหัส 26 เป็นตัวแทนมูลนิธินักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาคสนับสนุน เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาล 

มหาวทิยาลยับรูพา 
100,000 บาท และ
โรงพยาบาลชลบรุี 
95,500 บาท ถือ
เป ็นกิจกรรมที่ 
ส ่ ง เสริมความ
สั ม พั น ธ ์ อั น ดี 
ระหว่างนักศึกษา
เก่า และก่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างดี
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เริ่มกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์  
ร่วมกบัคณะเกษตรศาสตร์ มอบนมขวดจ�านวน 130 ขวด ผลิตภณัฑ์  
จากภาคสัตวศาสตร์และสัตว์น�้า คณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่  
งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่จ�านวน 5 ครั้ง 
เพือ่สนบัสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยกจิกรรม
ครั้งน้ี ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
มช. และได้ส่งมอบอุปกรณ์ชุด PPE และหน้ากาก N95 ส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 
โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเครื่องฟอกอากาศ จ�านวน 3 เคร่ือง  
ให้กับโรงพยาบาลดอกค�าใต้ จงัหวดัพะเยา ซ่ึงการมอบของเหล่านี้
ด�าเนินกิจกรรม ตามโครงการ “เลือดเข้ม ช่วยกัน เราจะผ่าน  
โควิด-19 ไปด้วยกัน”
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สมาคมนกัศกึษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
ขอแสงความยินดีกับ คณุฐานพัทย์ โชตมิณรีศัม์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 

32 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่น้องนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ สามารถติดตาม
กิจกรรมดีๆ จากคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าชุดนี้ได้เลย 

นอกจากการท�าโครงการเพื่อสังคมแล้ว ในส่วนของ
คณะ นักศึกษาเก่าต่างรวมตัวกันในรุ่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้
ในการปรบัปรงุหอพกัในไร่แม่เหยีะ น�าโดย รองศาสตราจารย์
ธีระ วิสิทธิ์พานิช ตัวแทนนักศึกษาเก่าเกษตร มช. 
รุน่ 5 มอบเงนิจ�านวน 78,000 บาท รุน่ท่ี 9 บรจิาค 69,158.09 
บาท รุน่ที ่10 บริจาค 50,010 บาท รุ่นที่ 12 บริจาค 30,512 
บาท รุ่นที่ 13 บริจาค  131,313.13  บาท รุ่นที่ 15 บริจาค 
51,150 บาท รุ่นท่ี 18 บริจาค 181,818.18 บาท   
รุน่ที ่20 บรจิาค 58,000 บาท รุน่ที ่23 จ�านวนเงนิ 65,023.23 
บาท รุ่นที่ 24 บริจาค 240,000.24 บาท  รุ่นที่ 30 บริจาค 
55,530.30 บาท  
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ชมรมนกัศกึษาเก่ามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
จงัหวัดแพร่

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์  
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 29 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
ทีไ่ด้รบัเลอืกเป็นประธานชมรมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จังหวัดแพร่ เพื่อด�าเนินกิจกรรมของลูกช้าง ภายในจังหวัด เริ่มต้น
กจิกรรมของชมรมด้วยการน�าทมีกรรมการชมรม ร่วมมอบตูเ้อกสาร
เหลก็ 2 หลงั ตูเ้ยน็ 1 หลงั ไมโครเวฟ 1 เครือ่ง เงนิสด 6,000 บาท 
รวมมูลค่า 24,480 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาล
สนาม ของจังหวัดแพร่ โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท ์
(รหัส 26) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกอเปา จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
จงัหวัดพษิณุโลก

ขอขอบคณุ คณุวรีพงษ์ รุง่ศรีวฒันา นายกสมาคมศษิย์เก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก 
พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมบริจาค ในโครงการ “ร่วมใจ  
ร่วมพลงั สูภั้ยโควดิ” มอบน�า้ด่ืมและส่ิงของให้แก่โรงพยาบาลสนาม
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
สโมสรโรตารีวังจันทร์ โดยมนีายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ ์รหัส 
25 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และนายแพทย์ขจร  
สุนทราภิวัฒน ์รหัส 25 หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับมอบ 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก

ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จงัหวดัตาก

ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตาก  
โดยคณุอารกัษ์ อนชุปรีดา ประธานชมรมฯ พร้อมตัวแทนสมาชกิ
ชมรมฯ มอบเงินจ�านวน 17,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการ 
ด�าเนนิงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลสนามจงัหวดัตาก 
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม 
แห่งนี้ จ�านวน 87 ราย

ชมรมนกัศกึษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ กรุงเทพ

อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ ประธานชมรมนักศึกษาเก่า 
คณะมนุษยศาสตร์ มช. กรุงเทพ พร้อมคณะท�างาน จัดการประชุม
และพบปะสังสรรค์ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2564 ของชมรมนักศึกษาเก่า
คณะมนุษยศาสตร์ มช. กรุงเทพ เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2564  
ที่ผ่านมา หลังจากมีการเลื่อนการประชุมมาระยะหนึ่ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมา จะท�า
กจิกรรมได้ไม่มาก แต่ทางชมรมก็ยังคงสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกับ 
คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสมอมา
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นักศึกษาเก่า มช. คนเก่ง
นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 

รหัส 13 คณะวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)

ได้รับรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ
ในวาระครบรอบชาตกาล 116 ปี 

“ศรีบูรพา”(กุหลาบ สายประดิษฐ์)
ประจ�าปี 2564

นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช  
รหัส 19 คณะสังคมศาสตร์ 

สังคมวิทยามานุษยวิทยา

ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รหัส 22 คณะเทคนิคการแพทย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับรางวัล
สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 

ประจ�าปี 2564  
เนื่องในวันสตรีสากล จากกระทรวงแรงงาน

ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์
รหัส 26  คณะวิศกรรมศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 วิชาการโรงไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกอาวุโส 
(Senior Member) ของสถาบัน Institute 

of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) ระดับนานาชาติ

นายมังกร ประทุมแก้ว 
รหัส 29 คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ 
รหัส 30 คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ได้รับการพิจารณาการคัดเลือก
เข้ารับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ”

สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 
ประจ�าปี 2564

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
 รหัส 16 คณะรัฐศาสตร์และ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 

 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 
 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ 
รหัส 22 คณะวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี

ได้รับเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ�าปี 2563 

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
รหัส 23 คณะการสื่อสารมวลชน

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น
สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น 

ประจ�าปี 2564 
เนื่องในวันสตรีสากล จากกระทรวงแรงงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
รหัส 27 คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 
สาขาสตรีผู้ปฏิบัติงานภาคราชการดีเด่น

ประจ�าปี 2564 
 เนื่องในวันสตรีสากล จากกระทรวงแรงงาน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อภิชาต  โสภาแดง

รหัส 30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รับแต่งตั้ง ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
คณบดีบัณทิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะน�า 
รหัส 44 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ 
Iron A’ Design Award in Interior Space and 

Exhibition Design Category ในงาน Inter-
national Design Academy ปี 2020-2021 

ประเทศอิตาลี จากผลงาน SatitCMU Kidspace 
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รายนามน้�าใจ ลูกช้างสู่ มช.

แจ้งเปลี่ยนข้อมูล
นักศึกษาเก่า มช.
https://cmu.to/UpdateAddress

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
ขอเชิญนักศึกษาเก่า ร่วมบริจาค ในโครงการ น้�าใจลูกช้างสู่ มช.

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ “กำรให้ที่ยิ่งใหญ่”
จำกนักศึกษำเก่ำสู่สถำบันแม่่ – จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มช. หนึ่งรักเดียวกันคือรัก มช.

 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Donation

  https://donate.cmu.ac.th/

นามผู้บริจาค....................................................... เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน.........................................รหัสนักศึกษาเก่า ............................
คณะ......................................ภาควิชา........................................... มือถือ................................................ E-mail : .........................................
ที่อยู่่ .....................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์บริจำค / สนับสนุนกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
1.สมทบกองทุนลูกชา้งเพื่อ มช.     จ�านวน ............................................บาท
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
   ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-51973-2
2.โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด     จ�านวน ............................................บาท
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
   ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-71923-5    ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 557-2-05666-1
   ธนาคารกรุงไทย      เลขที่ 456-0-10659-2    ธนาคารกรุงเทพ   เลขที่ 667-0-08900-9
กรุณำส่งส�ำเนำใบโอนเงิน มำที่
 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่่ 50200 หรือ โทร 053-942624  E-mail: alumni@cmu.ac.th
หมำยเหตุ :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมสรรพากร มีระบบการรับเงินบริจาค 
     ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
      ซึ่งเงินบริจาคของท่าน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
     หากบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e- Donation
     โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ของผู้บริจาค

ชื่อ- นามสกุล    จ�านวนเงินชื่อ- นามสกุล    จ�านวนเงิน

กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
คุณสุกัญญา  อัครชัยพันธุ์   5,000 บาท
คุณสุรินทร์ สอาดเย็น      5,000 บาท
คุณพงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู   1,000 บาท
คุณเฉลิมศักดิ์  อินเจริญ       1,000 บาท
คุณวัลลีย์ ทัฬหกุล    1,000 บาท
คุณจารุนันต์   ตันติวรวิทย์        1,000 บาท
คุณอธิพงค์  ศรีศฤงคาร       500 บาท

โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
คุณสุกัญญา  อัครชัยพันธุ์      5,000  บาท
คุณสุรินทร์ สะอาดเย็น         5,000 บาท 
คุณสุรีย์ สวาทสุต    5,000 บาท
ผู้ไม่ประสงออกนาม จ�านวน 7 ท่าน     3,700  บาท
คุณไพบูลย์ ใบสุขันธ์    2,000 บาท
คุณเอมอร อุทยารัตน์    2,000 บาท
คุณกอบกาญจน์ ธงทอง   2,000 บาท
คุณวยา โฉมศรี        1,000 บาท
คุณสุพร วงค์ประทุม    1,000 บาท
ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์  1,000 บาท
คุณภรณ์ศิณี ขันแก้ว       500 บาท
คุณนีรตรา แซ่เอี๊ยว       500 บาท
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ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผลิตและเผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
พิมพ์ที่ : บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด โทร 053 114 822

www.ccarc.cmu.ac.th




