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นกัวจิยัคณะวทิย์ มช. ค้นพบวัสดุโครงสร้างใหม่ 
ก�าจัดสีย้อมอันตรายในแหล่งน�้าได้

มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย วางแนวทาง 
แผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่13

มช. ยกระดบั Transcript สู่ Digital  
เป็นแห่งแรกของไทยพร้อมผลกัดนั 
บรกิารเอกสารดจิทิลัเตม็รูปแบบ

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีรับมอบเคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนความถี่สูง (Echocardiogram)  
ยี่ห้อ Siemens รุ่น Acuson จ�านวน 1 เครื่อง ซึ่งบริจาคโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร.สมคิด ศรีดโรมนต์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2557 
นกัศกึษาเก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2551 อดตีนายกสมาคมแพทย์ไทยแห่ง
สหรฐัอเมริกา (Thai Physicians Association of America) และศษิย์เก่าแพทย์เชยีงใหม่  
เพื่อให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้ส�าหรับตรวจการอุดตันของเส้นเลือด
และตรวจหาน�้าคั่งในเยื่อหุ้มปอดและหัวใจของผู้ป่วยโควิด–19 โดยมี รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง เป็นผู้ประสานงานการขอรับบริจาคเครื่องดังกล่าว  
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ ส�านักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2564 เวลา 14.00 น. 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการเอกสารส�าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลด้วย 
Digital Transcript เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมผลักดันขยายบริการ
เอกสารแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ภายในปี 2564 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่โดยความร่วมมอืกบัส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้เปิดให้บริการเอกสารส�าคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล ด้วย “Digital Transcript”  
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และมีความมุ่งม่ัน 
ในการพฒันาบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารและเพิม่ประสทิธภิาพ 
การท�างาน โดยได้ขยายบริการเอกสารส�าคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีก 9 รายการ 
ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 ได้แก่
 1.  หนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ CMU-eGrad
 2.  เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ�าปี
 3.  ใบแทนปริญญาบัตร
 4.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ    
 5.  หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา   
 6.  หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา  
 7.  หนังสือรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 8.  หนังสือรับรองตัวสะกดชื่อสกุล   
 9.  หนังสือน�าส่ง Transcript
 เอกสารรปูแบบดจิทิลันี ้จะช่วยให้ผูร้บับรกิารทีต้่องการเอกสารส�าคญัทางการศกึษา ได้รบัเอกสาร 
อย่างรวดเรว็ ปลอดภยัจากการแก้ไขปลอมแปลง และเป็นมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัง้ในและต่างประเทศ  
โดยไม่ต้องเดินทางมารับท่ีมหาวทิยาลยัหรอืรอรบัทางไปรษณย์ี ทัง้ยงัช่วยลดการใช้กระดาษ เป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม
 ผู้รับบริการสามารถขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์  
https://www.reg.cmu.ac.th โดยจะได้รับไฟล์เอกสารทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงท�าการ และ
เอกสารทุกฉบับจะได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารเป็นเวลา 90 วัน  (อ่านต่อหน้า 2)

  นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ค้นพบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีสมบัติ
การแปลงรูปจากผลึกเดี่ยวสู่ผลึกเดี่ยวที่มีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
เผยความลับระดับโมเลกุลด้วยผลิกศาสตร์รังสีเอ็กซ์และจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
        อาจารย์ ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น ภาควิชาเคมี และนายนิพพิชฌน์ แก้วสมุทร์  
นักศึกษาปริญญาโท ทุน พสวท. ร่วมกับ อาจารย์ ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ภาควิชา 
เคมีอุตสาหกรรม ค้นพบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ของสังกะสีชนิดใหม่ที่มีโครงสร้าง 
แบบสอดประสานสองทบ (twofold interpenetrated) ระหว่างคูอ่แินนทโิอเมอร์เกดิเป็น  
“ราซีเมตของแข็ง” ท่ีมีโครงสร้างสามมิติด้วยวิธีไมโครเวฟซึ่งลดเวลาการสังเคราะห์จาก
หลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จดัสมัมนาผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ประจ�าปี 2564 
จดัท�าแผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 คร้ังแรกในรปูแบบออนไลน์ โดยมผีูบ้รหิาร มช. ร่วมระดม 
ความคิดเห็น เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สานต่อการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง
 สภามหาวทิยาลยัได้เหน็ชอบให้มกีารขยายกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนา 
การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบบัปรบัปรงุปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ทีมุ่ง่เน้นการเป็น “มหาวทิยาลยัชัน้น�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนื” โดยขยายกรอบระยะเวลาของแผนพฒันาการศกึษาดงักล่าวฯ ต่อไปอกี 1 ปี เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 31  ปีที่ 16 วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2564
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นักวิจัยคณะวิทย์ มช. ค้นพบวัสดุโครงสร้างใหม่ ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 การศึกษาโครงสร้างผลกึด้วยผลกิศาสตร์รงัสเีอ็กซ์  
(X-ray Crystallography) และสัณฐานผลึกด้วยเทคนคิทาง 
จลุทรรศนศาสตร์อเิลก็ตรอน (Electron Microscopy) 
เผยให้เหน็การเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้างจากผลกึเดีย่ว
สูผ่ลกึเดีย่วทีก่ระตุน้ด้วยปฏกิิริยาการแทนทีล่แิกนด์และ
มีความจ�าเพาะเจาะจงต่อชนิดไอออนลบแฮไลด์
 นอกจากนี้ ยังพบว่าประจุบวกของโครงสร้าง 
ยังต่อกลไกการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง(photocatalysis)  

ในการสลายตัวของสีย้อมประจุลบที่เป็นมลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อม
 ส�าหรับสมบตักิารแปลงเชิงโครงสร้างจากผลกึ
เดีย่วสูผ่ลกึเดีย่วนัน้จดัเป็นการตอบสนองของวสัดตุ่อสิง่
เร้าท่ีมคีวามจ�าเพาะเจาะจงซึง่พบได้ยากทีน่�าไปสู่ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับความสมัพนัธโ์ครงสร้าง-สมบตัิของ
วัสดุและน�าไปสู่การประยุกต์ขั้นสูงต่อไป

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและ 
ผ้าอาบน�้าฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
ประจ�าปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สจิุนดา ศรีวฒันะ คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร  
เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรมกจิกรรม Workshop Molecular Gastronomy 
โดยมีผู้บริหารคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี   
รองศาสตราจารย์ ดร.นริมล อตุมอ่าง ประธานคณะท�างานในการจดักิจกรรม  
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขยีวนาวาวงศ์ษา ผูช่้วยคณบด ีและรองศาสตราจารย์  
ดร.ยทุธนา พมิลศริิผล ผู้อ�านวยศนูย์นวตักรรมอาหารและบรรจภุณัฑ์ (FIN) 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมโฟรซีซั่นส์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  
10 กรกฎาคม 2564

  ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสรฐิ คณบด ีพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมพธิถีวายเทยีนพรรษาเป็น
พุทธบูชา ประจ�าปี 2564 เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม
ด้านพระพทุธศาสนา และเป็นการปลกูฝัง เสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมทีด่แีก่
บคุลากร ให้แสดงออกถึงการเป็นพทุธศาสนกิชนทีด่ ีณ วดัดอยถ�า้ ต�าบลน�า้แพร่  
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564

  ศาสตราจารย์ ดร.ระววิรรณ โอฬารรตัน์มณ ีคณบดี พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และเทศบาลนครเชยีงใหม่ 
"การขับเคลือ่นงานล้านนาสร้างสรรค์ ศลิปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม สิง่แวดล้อม"  
โดยมคีณุอัศน ีบรูณปุกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม่ ร่วมประชมุ เพือ่หารอื 
ความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกนัในอนาคต ณ เทศบาลนครเชยีงใหม่ เมือ่วนัที่  
13 กรกฎาคม 2564

มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงบริบท 
การเปลีย่นแปลงของโลก รวมทัง้ทศิทางการเปลีย่นแปลง
ของการอดุมศึกษา และเพือ่ให้การขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั
ตามยทุธศาสตร์ และพนัธกจิเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และต่อเนือ่ง มหาวิทยาลยัจงึต้องด�าเนนิการจดัท�าแผน
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ในระยะต่อไป
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดการสัมมนา 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2564 ข้ึน ในวันที่  
31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่าน
ระบบ Zoom Online Meeting เพื่อให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัได้ร่วมหารือในบริบท ทศิทาง นโยบายของ
มหาวิทยาลยัตามแผนการพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) อีกทั้งเป็น
เวทรัีบฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน 
ในมหาวทิยาลัย เพ่ือผลักดนัและขบัเคลือ่นมหาวทิยาลัย
ให้บรรลุผลส�าเร็จ

กบัแผนพฒันาการศกึษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะที ่13"  
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แห่งชาติและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  นอกจากนี ้ยงัมีการน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 
ตามแผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่12  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรนิทร์ เตชะพนัธุ ์(รองอธกิารบด)ี  
อีกทั้งการสรุปข้อมูลจากคณะท�างานแผนพัฒนาการ
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และการน�า
เสนอกรอบแผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ระยะที ่13 พร้อมรับฟังความคดิเหน็ โดย ศาสตราจารย์  
ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รองอธกิารบด)ี 
และทีมงาน 

  การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ�าปี  
2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชยั นายกสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวรายงาน
  พร้อมทัง้ ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ
มาเป็นวทิยากรในการบรรยายพเิศษ ได้แก่ การบรรยาย
พิเศษ เร่ือง "การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ  ระยะท่ี 13" โดย คณุดนชุา พชิยนนัท์  
(เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ  
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายกระทรวง อว.  

  การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ�าป ี
2564 มผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเข้าร่วมประมาณ 550 คน
ประกอบด้วย อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูช่้วยอธิการบดี
ณ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ�านวยการและ 
รองผูอ้�านวยการส�านกั/สถาบนัหัวหน้าส่วนงานวชิาการ
ภายใน กรรมการสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภาวชิาการ
กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
สายสนบัสนนุวชิาการ และบคุลากรท่ีปฎิบตังิานด้านแผน  
อีก 100 กว่าคน
  การสัมมนาคร้ังส�าคัญน้ี นับเป็นเวทีที่หัวเรือ
ใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมระดมพลังวางแนวทาง
แผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่13 
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พัฒนาอย่างไม่
หยุดนิ่งต่อไป.



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 31  ปีที่ 16 วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2564

www.cmu.ac.th3

  อาจารย์ ดร.อจัฉรา ค�าอกัษร ผูป้ฏิบตัหิน้าท่ีช่วยคณบดด้ีานการบรหิาร
มาตรฐานระบบ ISO30401 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล  
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษและวเิทศสมัพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมเป็นวทิยากรในงานเสวนาการยกระดบัการจดัการความรู้  
สู่มาตรฐานสากล (KM ISO 30401:2018) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 
Disruptive จัดโดย มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัเสวนาโต๊ะกลมร่วมกบั นายอนชุา มเีกยีรตชิยักลุ ประธาน
สภาอตุสาหกรรมจงัหวัดเชยีงใหม่และกรรมการอ�านวยการคณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภาอตุสาหกรรม จังหวดัเชยีงใหม่  
เพือ่เพิม่ช่องทางส่งเสรมินวัตกรรมสู่การต่อยอดธุรกิจ/เชงิพาณชิย์ ส�าหรบัการ
บรรลุเป้าหมาย OKRs ของคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1  
อาคาร 2 คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Midterm Webinar Series

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กัญญ์ชล วฒันากลู รองคณบด ีพร้อมด้วยผูบ้รหิารและบคุลากรคณะเศรษฐศาสตร์  
ร่วมกนัท�าบญุถวายเทยีนพรรษา ประจ�าปี 2564 พร้อมทัง้ปัจจยั ณ วัดฝายหนิ  
จงัหวดัเชยีงใหม่ เทยีนพรรษาทีไ่ด้ถวายนี ้พระภกิษุสงฆ์ ใช้จุดเพ่ือเป็นแสงสว่าง
ในช่วง เข้าพรรษานี ้เพือ่สบืสานพระพทุธศาสนา เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกจิกรรมการบรรยายความรูใ้นหวัข้อ “การเขยีน 
อีเมลภาษาอังกฤษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Friday KM Arch CMU 
การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้น�าองค์ความรู้ที่จะก่อเกิด 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดและน�าเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ิมความคล่องตัวในการประสานงานและน�าไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมนีางสาวรสลินดา แอลเล็น  
พนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์) และนางสาวอัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ 
พนกังานปฏิบัติงาน (บรกิารการศกึษา) เป็นผูบ้รรยายให้ความรู ้ณ ห้อง VDO Wall  
ช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เม่ือวันที ่9 กรกฎาคม 
2564

วันอาทิตย์ ที่ 
1 สิงหาคม 2564

"ผ่อดดีี (PODD) มช. ระบบเฝ้าระวงัสขุภาพหนึง่เดียว 
ของชมุชน ได้รบัรางวัลชนะเลศิจากองักฤษ  ในโครงการ  
The Trinity Challenge รับเงินรางวลั มลูค่า 1.3 ล้านปอนด์  
เพื่อขยายผลเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดแก่
มนุษยชาติให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต"
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
ผู้อ�านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ  

นายบุญส่ง  วิชาเจริญ
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 07 

คณะการสื่อสารมวลชน รุ่นแรก 

ข้าราชการบ�านาญ  กรมประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ 
ดร.ณัฐวดี วังสินธ์ 

นักศึกษาเก่า มช. รหัส 38 (เกษตร มช.รุ่น 32) 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” 
ประจ�าปี 2564 

จากส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดเสวนาออนไลน์ผ่าน ZOOM  
หวัข้อ  Midterm Webinar Series  เตรยีมความพร้อมการสอบ 
Online ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ก่อนสอบกลาง
ภาคเทอม 1 ปีการศึกษา 2564  
• วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 หัวข้อ Update เครื่องมือสอบ Online เทอม 1/64
 ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/tLEWH
•  วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 หัวข้อ สร้างข้อสอบ Online ด้วย Exam Moodle
 ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/9em2u

• วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 หวัข้อ คมุสอบอย่างมปีระสทิธภิาพด้วย Online Exam Manager
 ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/5bLdx
•  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 หัวข้อ ลดการทุจริตด้วย Safe Exam Browser
 ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://cmu.to/5Es7v
ติดตามรายละเอียดได้ที่ 
website : https://tlic.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/tlic.cmu
หรือ ติดต่อสอบถามผ่าน
Line official : https://cmu.to/tlic-line



รางวลัผลงานวจิยัด ี ของกระทรวงยุตธิรรม 
ผลงานร่วมกนัระหว่างบุคลากรของกระทรวง
ยตุธิรรมกบัคณะนติิศาสตร์ มช.

STeP น�าทัพนักศึกษา มช. กวาดรางวัล Startup Thailand League 2021 (ภาคเหนือ)  
คว้าชัยชนะแบบจัดเต็ม พร้อมเดินหน้าคว้าชัยเวทีระดับประเทศในเดือนสิงหาคมนี้

 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ 
Startup Thailand League (STL 2021) ระดบัภาคเหนอื ครัง้ที ่8  
ซ่ึงจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์เชียงใหม่ โดยคว้าชัยชนะ 
ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้
 รางวลัชนะเลิศ ทมี Erythro-Sed  นกัศึกษาจากคณะ
เทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น�าเสนอหวัข้อ “ผลติภณัฑ์

เลือดเทียมส�าหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตรา 
การตกตะกอนของเมด็เลอืดแดง (ESR) และตรวจประเมินความช�านาญ 
ของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” วัสดุควบคุมภาพส�าหรับ
ตรวจวดัอตัราการตกตะกอนของเมด็เลอืดแดงหรอืเลอืดเทยีมใน
ทางการแพทย์ ซึง่เป็นผลงานการวจัิยของ ผศ.ดร.สวุทิย์ ด้วงมะโน  
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ทมี SK1 Film นักศึกษา
จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  น�าเสนอ

หัวข้อ “ฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film) จากเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร” ฟิล์มที่สามารถรับประทานได้และเป็น
บรรจภุณัฑ์จากเศษวสัดทุางการเกษตร อกีทัง้ไม่ก่อให้เกดิปัญหา
ขยะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุฐพัศ  
ค�าไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Balance 
นกัศกึษาจากคณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ น�าเสนอ
หัวข้อ “ช้อนที่ท�าจากเปลือกโกโก้และวัตถุดิบอื่นจากธรรมชาติ 
100%”
 กิจกรรมโครงการ Startup Thailand League 2021 
ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) สนับสนุนการจัดงานโดยส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เพือ่สนบัสนนุการน�าเสนอแผนธุรกจิ 
จากนกัศกึษาร พร้อมน�าองค์ความรูจ้ากในห้องเรยีนสูก่ารประยกุต์ใช้
และพฒันาส�าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิรุน่ใหม่ ทัง้นีอ้ทุยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลักดัน 
เตรยีมความพร้อมให้ทกุทมีนกัศกึษาสามารถคว้าชยัชนะในการแข่งขนั 
รอบประเทศ ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

 โครงการวจิยัศกัยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการ 
ส่งเสรมิการด�าเนนิงานศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ซึง่ได้รบัทนุจากส�านกังานการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) 
เป็นความร่วมมือระหว่างบคุลากรของกระทรวงยตุธิรรม กับคณาจารย์ของคณะนติศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากกระทรวงยุติธรรม ปี 2563   
ทีมนักวิจัยประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย
- นายศราวุธ คงยืน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
- รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://cmu.to/kwjTZ 

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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