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อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวลัเชดิชเูกียรติ 
ระดบัประเทศ “ครูวทิยาศาสตร์ดเีด่น ประจ�าปี  
2564” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสมัมนา Thailand Quality Award 2020  

Winner Conference Journeys to  
the Pride of World-Class Excellence 
ในรูปแบบออนไลน์

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์	นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมสมัมนา Thailand Quality Award 2020  
Winner Conference Journeys to the Pride of World-Class Excellence  
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมน�าเสนอผลงานในหัวข้อ “การจัดท�า
กลยทุธ์ทีส่่งเสรมิการสร้างนวตักรรม” ณ ห้องประชมุ 201 ส�านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
 Thailand Quality Award 2020 Winner Conference จดัขึน้เพือ่เผยแพร่วธิปีฏบิติั 
ในการน�าองค์กรสูค่วามเป็นเลศิจากองค์กรทีไ่ด้รบัรางวัลในปี 2020 เพือ่ส่งเสริมแนวทางการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับ 
องค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน�าแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไป
ประยุกต์ใช้ โดยมอีงค์กรท่ีได้รบัร่วมสัมมนาฯ ซึง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลัการบรหิาร 
สูค่วามเป็นเลศิ ประจ�าปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020 จากส�านักงานรางวลั 
คุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

          	รองศาสตราจารย์	ดร.นัทธี	สุรีย์	อาจารย์
ประจ�าภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ  
“ครวูทิยาศาสตร์ดเีด่น ประจ�าปี 2564” ของสมาคม
วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
โดยจะได้เข้ารบัพระราชทานโล่ประกาศเกยีรติคณุจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในโอกาสต่อไป
 รองศาสตราจารย์	 ดร.นัทธี	 สุรีย์	 ได้รับ
การยกย่องให้เป็นผูท้ีม่นีวตักรรมหรอืเทคนคิการสอน 
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ส�าคัญ
ในศตวรรษที ่21 เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถโดดเด่น
เชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
 - เป็นผู้น�าด้านการจัดการเรียนการสอน 
เชิงสะเต็มศึกษา เป็นทูตสะเต็มศึกษา (STEM Ambassador) ของ สสวท. และเป็นวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วม 40 กิจกรรม

คณะวิทย์ มช. เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2564 “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

Science for SDGs, Science for Everyone”

 “18	 สิงหาคม	 2564	 คณะวิทยาศาสตร์	 มช.	 
จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ส่วนภูมิภาค	
ประจ�าปี	 2564	 ภายใต้หัวข้อ	 “พัฒนาเยาวชนภูมิภาค 
ให้ก้าวไกล	 ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม”	 
และหัวข้อย่อย	 “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
Science	for	SDGs,	Science	for	Everyone”	พร้อมต้อนรับ
เยาวชนทั่วภาคเหนือร่วมเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจ 
ในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ท่ีใหญ่ทีส่ดุในภาคเหนอื	ในรปูแบบ 
ออนไลน์ครั้งแรก”
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2564 
โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์	 สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ

นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และศาสตราจารย์	 ดร.ธรณินทร	์ 
ไชยเรืองศร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมา 
ของการจัดงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย 
SCB2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรต ิ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  
ประจ�าปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 และ 27 – 28 สิงหาคม 2564 
โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจน 
หน่วยงานท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และรัฐวสิาหกจิ โดยมวีตัถปุระสงค์ 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงค�านวณไว้อย่างแม่นย�าว่า ในวันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค�่า  
ปีมะโรง  จุลศักราช 1230 ซ่ึงตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 
พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคามืดหมดทั้งดวง  
โดยอาศัยหลกัวิชาดาราศาสตร์และคณติศาสตร์ขัน้สงูทีท่รงศึกษา
ด้วยพระองค์เอง 

จงัหวัดเชยีงใหม่	เป็นประธาน
ในพธิถีวายพานพุม่ราชสักการะ 
และกล่าวถวายราชสดดุพีระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย”  
และมอบโล่เกียรติคุณแก่
คณ าจ ารย ์แ ล ะบุค ล าก ร 
คณะวิทยาศาสตร ์ที่สร ้าง 
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์คลินิก	

 (อ่านต่อหน้า 2)
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คณะวิทย์ มช. เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ฯ (ต่อจากหน้า 1)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฤกษ์เกรยีงไกร รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
ให้การต้อนรบัคณะกรรมการประเมนิส�านกังานสเีขยีว นายพนธกร	เอกสธุรรม  
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และนางสาวสุภาพร	ปัทมทัตต์	 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัล�าพนู ในการตรวจประเมิน 
ส�านักงานสเีขยีวส�าหรบัอาคารส�านกังานมหาวทิยาลัย 2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นการตรวจ
ประเมนิแบบผสมผสานโดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online)และการตรวจประเมินในพื้นที่ส�านักงาน (Onsite)

	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์	 ดร.ประโยชน์	 อุนจะน�า	 ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรภุิญไชย จงัหวดัล�าพนู และคณะผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ตรวจเยีย่มความก้าวหน้าในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างศนูย์บริการการแพทย์หรภิญุไชย  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาคาร A B C D ซึง่เป็นอาคารขนาด  
4 ชัน้ จ�านวน 4 อาคาร สร้างในพืน้ท่ีของศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
หรภิญุไชย จงัหวัดล�าพนู ส�าหรบัใช้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางใน
เขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและนานาชาติ เพื่อส่งเสริม 
สร้างสขุอนามยั สร้างมาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์ภายใต้การบรกิาร
สขุภาพทางเลอืกใหม่ เป็นศนูย์การเรยีนรู ้พฒันาทกัษะของบคุลากรทางการ
แพทย์และนกัศกึษา ณ พืน้ท่ีโครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารการแพทย์หรภิญุไชย  
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 ศาสตราจารย์คลนิิก	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภธิรรมและบ�าเพญ็บญุกศุลศพ คณุพ่ออุทัย นาพรหม  
บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ดรุณี	 นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควชิาพชืศาสตร์ 
และปฐพีศาสตร์ และศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่  
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ บ้านเลขที ่214 ต�าบลน�า้เลา  
อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 - เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในระดับนานาชาติด้าน 
การเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโครงการ 
Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM 
Education (EASTEM)
 - เป็นผู้ร่วมก่อต้ังโครงการนวัตกรรมการศึกษา 
EdSociate และโครงการ “มดี”ี ระบบนเิวศการเรยีนรูส้�าหรบั 
คนทกุเพศทกุวยัของสงัคมไทย สนบัสนนุโดยวทิยาลยัการศึกษา 
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - เป็นผูน้�าการจดัการเรยีนการสอนทางด้านการใช้ปัญหา 
เป็นฐานการเรยีนรูท่ี้ส�าคญั การคิดอย่างมวีจิารณญาณในแก้ปัญหา  
การส่งเสริมทกัษะการท�างานร่วมกนัเป็นทมี การเรียนรู้โดย 
การบรูณาการเทคโนโลย ีการจดัการเรยีนการสอนแบบมผีูเ้รียน 
เป็นศนูย์กลาง การเรียนรูต้ลอดชวีติด้วย Flipped Classroom  
การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการวัด
และประเมินผลแบบ 4 มิติ
 - เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ 
ต่าง ๆ ร่วม 62 กิจกรรม ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา
 นอกจากนี ้รองศาสตราจารย์	ดร.นัทธ	ีสรุย์ี	ยังมีผลงาน 
ดเีด่นเป็นทีป่ระจกัษ์ด้านการวจิยัและการถ่ายทอดองค์ความรู ้
การวิจัยทางด้านการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี 
แบบหายขาด มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 15 
เรือ่งในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา สทิธบิตัรระดบันานาชาต ิ2 ฉบับ  

ได้รับเชิญให้เป็นวทิยากรในการประชุมทางวชิาการนานาชาติ 
รวม 17 คร้ัง ทัง้ยังเป็นตวัอย่างทีด่ขีองผูท้ีค่รองตน ครองคน 
ครองงาน ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่วนรวม  
ให้ความส�าคัญเร่ืองการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมแก่
นักศึกษา และมุ่งท�าคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ในระดับชาติและนานาชาติ

 นอกจากนี ้ยงัมวีตัถุประสงค์ท่ีส�าคญัเพือ่สนบัสนนุ 
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะ ความรู ้
ความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่กระตุน้ 
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วม และตระหนักถึง 
ความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่ป็นรากฐาน 
ส�าคญัในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพือ่ส่งเสรมิ 
ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ทีน่่าสนใจมากมาย อาท ินทิรรศการสดุสร้างสรรค์จากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สวนสตัว์เชียงใหม่ ศนูย์ศกึษาการพฒันา 
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์ 
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) นทิรรศการจากศนูย์ความเป็นเลศิ 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หัวข้อ “Materials for  
Wellness and Sustainability” ศนูย์วจัิยทางทรัพยากรชวีภาพ 
เพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม และการแพทย์ หวัข้อ “ทรพัยากร
ชีวภาพ คณุค่าทีมี่ในท้องถ่ิน” กลุ่มวจิยัวทิยาการข้อมูล หวัข้อ 
“แบบจ�าลองท�านาย PM2.5, ฝน, การวิเคราะห์ DNA ของ 
Coronavirus, VR technology” ศนูย์วจิยัขัน้สงูด้านการจ�าลอง 
เชิงค�านวณ หวัข้อ “แบบจ�าลองเชิงค�านวณ” รวมถงึนิทรรศการ 
ทางวชิาการ: การเสวนาทางวทิยาศาสตร์ เรือ่ง “พชิติวิกฤตโิควดิ  
ด้วยวิทยาศาสตร์รากฐาน”
 นอกจากนีย้งัมกีารแข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์
ส�าหรับเยาวชนหลายด้าน อาทิ
 o การแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ - วาดภาพ 
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 o การแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ – คณติศาสตร์

 o การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science 
Show
 o การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 o การแข่งขนัโครงงานด้านวทิยาการข้อมลู Data 
Science Hackathon
 o การแข่งขันนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
Pre SIT Talk “Fake News จริงหรือหลอก บอกด้วยวิทย์” 
ร่วมกับ อพวช.

 รวมทั้งนิทรรศการจากภาควิชาภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ เช่น
 o ชีวเคมีนวัตกรรมน�าชีวิตพิชิตโควิด-19
 o Reborn of the nature
 o ข้อมูลมหัท (Big data) เปลี่ยนโลกมหาศาล
 o กิจกรรมประมูลพลอย Online
 o วทิยาศาสตร์เซรามกิสร้างสรรค์ศาสตร์และศลิป์
 o พฤกษานานาวิทย์
 ผูส้นใจสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมงานผ่าน Website  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ http://scw.science.cmu.ac.th 
เพื่อขอรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงานในภายหลัง และจะ
มีการสุ่มผู้โชคดี เพื่อรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ สามารถ
รับชมการ Live ไฮไลท์กิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านทาง Facebook 
Fanpage : Faculty of Science, Chiang Mai University
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www.cmu.ac.th3

 ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ	ดร.ทวศัีกดิ	์ระมิงค์วงศ์ อดตีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศณิ	ีระมงิค์วงศ์ มอบเงินกองทุน ศาสตราจารย์ เกยีรติคณุ  
ดร.ทวีศักดิ์-เกศินี ระมิงค์วงศ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จ�านวน 120,000 บาท พร้อมทัง้มอบเงนิจากกองทนุฯ  
เพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจ�าปี 2564 อีก 180,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์	
ดร.ธรณินทร์	 ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
บคุลากรฝ่ายพฒันาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ ร่วมแสดงความขอบคุณ  
ณ บรเิวณลานด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภก.สุพัฒน์	 จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ภญ.รตันาภรณ์	อาวพินัธ์  
รองคณบด ีนายสวุฒัน์	งามด ีเลขานกุารคณะฯ และตวัแทนบุคลากร เดนิทางเข้ามอบสิง่ของ 
ช่วยเหลอืให้กบัจดุเฝ้าระวงัและคดักรองโรคโควดิ19 เทศบาลต�าบลสเุทพ เนือ่งจากมคีลสัเตอร์ 
แคมป์คนงาน ทีบ้่านโป่งน้อย ต.สเุทพ โดยสิง่ของมาจากทนุสนบัสนนุร่วมแรงร่วมใจ
จากทางคณาจารย์ บคุลากรของคณะเภสชัศาสตร์ ทัง้นีก้ไ็ด้มกีารร่วมพดูคยุและพูดถงึ 
สถานการณ์ในปัจจุบนัพร้อมให้ก�าลงัใจกับทมีงานทีจ่ดุเฝ้าระวงัฯ และให้ความเช่ือมัน่ว่า 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนและ
ช่วยเหลอืในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 นีอ้ย่างเต็มทีต่่อไป  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ร่วมกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ออกแบบปรับปรุงภมูทิศัน์ วัดป่าแดงมหาวิหารและก�าแพง โดยเมือ่วันที ่29 กรกฎาคม  
2564 คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชยั	ฟองสมทุร พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร ตลอดจนทีมวิศวกร และสถาปนิก ประชุมร่วมครั้งที่ 2 กับเจ้าอาวาส	 
พระครโูฆสติปรยิตัยาภรณ์ รวมถงึคณะกรรมการวดัฯ เพือ่เสนอแบบแปลนโครงการ
ปรับปรุง แก้ไขบนัไดนาค และก�าแพงวดั หลงัเริม่ต้นหารอื เดนิหน้าด�าเนินงานตัง้แต่ 
เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา ซึง่วดัป่าแดงฯ จะน�าแบบท่ีได้ไปด�าเนนิการก่อสร้างต่อหลงัจาก 
ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ อนึง่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ให้การสนบัสนนุ  
งานพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารมาอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี

 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จัดกจิกรรมพบปะคณะกรรมการ 
บริหารสถาบนัและรบัฟังนโยบายและแผนพฒันาสถาบันฯ วาระ2564-2568  เพือ่ให้ 
คณะผูบ้รหิารและบคุลากรของสถาบนั ฯ ได้พบปะพดูคยุและรบัฟังแผนและแนวทาง 
การท�างานทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2564 - 2568  โดยได้มกีารแนะน�าคณะกรรมการบรหิารสถาบนั 
ชดุใหม่ วาระ 2564 - 2568 จ�านวน 9 ท่าน น�าโดย ศาสตราจารย์	นายแพทย์ขวญัชยั	 
ศภุรัตน์ภญิโญ ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที ่2  
และภายในกจิกรรมมกีารแถลงนโยบายและแผนพฒันาสถาบนั ฯ วาระ 2564-2568  
โดย ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ  ในปีนีส้ถาบนัฯได้มีการเปิดตวัวสิยัทศัน์ใหม่เพือ่ให้สอดคล้อง 
กบัพนัธกจิและสมรรถนะหลกั ว่า “เป็นสถาบนัวจิยัชัน้น�า สร้างสรรค์ผลงานด้านวทิยาศาสตร์ 
สขุภาพทีม่คีณุภาพและเป็นทีย่อมรับในระดับสากล” และมีการแถลงความคบืหน้าการก่อต้ัง  
ส�านกัวชิาการวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ (SHSR) โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดรบันกัศกึษา 
เพือ่เข้าศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ในปี 2565 โดยรปูแบบการจดักิจกรรม 
ครัง้นีเ้ป็นไปในรปูแบบของ การประชมุ online  เพือ่เว้นระยะห่าง และลดความเสีย่ง
ต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ Covid-19 ตามมาตรการของทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
22 สิงหาคม 2564

มช. จัดกิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ 2564 
ในรูปแบบ New Normal  
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของนักศึกษาเก่า	มช.	 

เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจให้ท่านที่ก�าลังท้อ	หมดไฟ	

กับเรื่องราวของ	

นายพรหมพัฒน์	โชติสิรดานันท์	
นกัศกึษาเก่า	มช.	รหสั	61	(ปรญิญาโท	)	คณะวจิติรศลิป์	

แบบอย่างของคนสู้ชีวิต ที่ถึงแม้ไม่มีความสมบูรณ์พร้อม 
ทางร่างกายแต่มีใจสมบูรณ์แบบ ผ่านหนังสั้น	“ปากดี”		

ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ติดตามชมคลิปวิดีโอได้ที่ 

Facebook : https://cmu.to/AlumniCMU03
youtube: https://cmu.to/pb0se

Mass Comm จับมือ CAMT CMU ลงนามความร่วมมือ
สร้างหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลแห่งแรกในภาคเหนือ

 วนัที ่9 สงิหาคม 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ 
ธีรภัทร	 วรรณฤมล	คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.วรวชิญ์	จนัทร์ฉาย	คณบดวีทิยาลยั
ศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงการบรหิารจัดการหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา 
ภาพยนตร์ดิจิทลั (หลักสูตรสองภาษา) โดยมี รองศาสตราจารย์
นรนิทร์	น�าเจรญิ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะการสือ่สารมวลชน  
และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พร้อมพงศ์	สกุณัศลี	รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการ วทิยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน  
ณ Mass Comm CMU Learning Space
  นอกจากนี ้ยงัมผีูแ้ทนจากคณะการสือ่สารมวลชน  
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ขวญัฟ้า	ศรปีระพนัธ์	หวัหน้าส�านกัวชิาฯ  
อาจารย์	ดร.วทิยา	พานชิล้อเจรญิ	และอาจารย์ธิติ	เกตทัุต	 
พร้อมด้วยผู้แทนจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จริาวทิย์	ญาณจนิดา หวัหน้าส�านกัวิชาฯ 
และอาจารย์	ดร.อรษุ	คณุเขต	ประธานสาขาวชิาแอนนเิมชนัและ 
วชิวลเอฟเฟกต์ ให้เกยีรตเิข้าร่วมเป็นสกัขีพยานการลงนามในคร้ังน้ี

  ความร่วมมือดงักล่าว เป็นการบรูณาการความเชีย่วชาญ 
พิเศษเฉพาะด้านของทั้งสองฝ่าย คือความรู้ด้าน การใช้สื่อ 
การสร้างสรรค์เน้ือหาและการน�าเสนอ (Story Telling)  
จากคณะการส่ือสารมวลชน และด้านคอมพวิเตอร์กราฟิกจาก
วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีซึง่เป็นมติใิหม่ทีจ่ะท�าให้
ผูเ้รยีนได้เรยีนรู ้ฝึกปฏบิตั ิและสามารถผลติภาพยนตร์ได้จรงิ
  หลักสูตรภาพยนตร์ดจิิทลั แบ่งเป็น 3 กลุ่มวชิาเอก 
ให้เลอืกศกึษา ได้แก่ กลุม่วชิาภาพยนตร์ศกึษา (Film Studies)  
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการงานภาพยนตร์ (Film Administration)  
และกลุม่วิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกส�าหรบัภาพยนตร์ (Computer  
Generated Imagery for Film) นอกจากนี ้ภาคการศกึษาสดุท้าย 
ของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกผลิตผลงานภาพยนตร์
หรอืฝึกงานวชิาชพี (สหกจิศกึษา) ในบรษิทัผูส้ร้างภาพยนตร์ 
เพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพและผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสู่
อตุสาหกรรมภาพยนตร์ดจิทิลัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ในอนาคต



มช. จัด CMU-KM Day ประจ�าปี 2564 
พัฒนางานประจ�าน�าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยกองบรหิารงานบคุคล ร่วมกบั  
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ส�านักบริการวิชาการ 
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพนักงาน เครือข่าย 
หวัหน้างานบริหารและธุรการ เครอืข่ายวจิยัและนวตักรรมบุคลากร 
สายสนบัสนนุ เครือข่ายบรหิารงานบคุคล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   
จัดโครงการ CMU-KM Day ประจ�าปี 2564 พัฒนางานประจ�า
น�าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  
เพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื The Learning University for Sustainable  
Development” แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Online Meeting  
โดยมี ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์	นเิวศน์	นนัทจติ	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก 

แห่งความสุข “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน The Learning University for Sustainable  
Development” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น�าเสนอผลงาน 
จากกระบวนการจัดการความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนางานและการพฒันาองค์กรแห่งความสขุ องค์กรสขุภาพ  
องค์กรคุณธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
ตามวสิยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ทีมุ่ง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั 
ชั้นน�า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทีย่ัง่ยนื ซึง่โครงการดงักล่าวมผู้ีบริหาร คณาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบตังิาน 
ทกุส่วนงานของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บคุลากรจากหน่วยงานภายนอก  

ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463
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นกัศกึษาวทิย์ สิง่แวดล้อม มช. ได้รับคดัเลอืกเข้าร่วม
โครงการ Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) Academic Fellowship 
ประจ�าภาคการศึกษา Fall 2021

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้รับรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั 1 Young Artists Talent

	 นายณฐัดนัย	ค�าหลวง	นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 เยาวชน เข้าร่วมโครงการ 
Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 
Academic Fellowship ประจ�าภาคการศึกษา Fall 2021 
(Environmental Issues) ณ University of Montana 
and East-West Center สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 
กันยายน - 5 พฤศจกิายน 2564 โดย สถานทตูสหรฐัอเมรกิา 
ประจ�าประเทศไทย
 โครงการ Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) เป็นการรวมตัวของผู้น�ารุ่นเยาว์อายุ
ระหว่าง 18-35 ปี จากบรไูน กมัพชูา อนิโดนเีซยี มาเลเซยี พม่า  
ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม 
ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวก
เขาเห็นว่าเป็นความท้าทายส�าคัญของภูมิภาคอาเซียนใน

	 นางสาวพรกนก	 สืบกระแสร	์	
นักศึกษาคณะวจิติรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists 
Talent) ประจ�าปี 2564 ซึ่งจัดโดยส�านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและ
ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

ยุคสมัยของตน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาสังคม โดยร่วมน�าเสนอหลากหลายแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (อ่านต่อ)
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://yseali.state.gov 

ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกเยาวชน 
ทีศ่กึษาระดบัมหาวทิยาลยัจากทัว่ประเทศ ซึง่มี
ผลงานโดดเด่นและมคีวามพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
เพือ่การต่อยอด พฒันาแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน รวมถงึได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มี
ผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ประเสริฐ	 
คนัธมานนท์	รองอธิการบดอีาวโุสฝ่ายบรหิาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัย
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน THE University  
for Sustainable Development” 
ณ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม  
2564
 CMU - KM Day ประจ�าปี 2564  
พัฒนางานประจ�าน�าสู ่มหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดงักล่าว ผ่านระบบ ZOOM Online Meeting  
จ�านวนกว่า 500 คน และมกีารน�าเสนอผลงานวจิยั  นวตักรรมเพือ่พฒันา
งาน  การบรกิาร  การบรหิารจดัการทัง้ด้านมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์  
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู้ของส่วนงานและการพัฒนา 
ส่วนงานสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความสขุ/องค์กรสขุภาพ และองค์กร 
คณุธรรม จากทกุส่วนงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ทัง้รปูแบบ 
การน�าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) (ผ่านระบบ ZOOM Online Meeting)


